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58252806 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

นาย กัมปนาท สุ่มมาตย์: แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้เกิด
สมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า เป็นการวิจัยอนาคต โดยใช้เทคนิควิจัย EDFR ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 2. แบบสอบถามความ
คิดเห็น สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับ
ทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 1. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ มี 3 แนวทาง 1) ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 2) ฝึกปฏิบัติน าเสนอ
แนวคิดการนิเทศ และก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย 3) ฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน/แผนงาน/โครงการ 2. ด้านการเน้น
ความส าเร็จในงาน มี 4 แนวทาง 1) ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ในการวางแผน และเขียนแผนปฏิบัติงาน 2) ฝึกปฏิบัติงานตามแผน ใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 3) ส่งเสริมแนะน าการสร้าง/ออกแบบนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  4) ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 3. ด้านการพัฒนาตน น้ันมี 4 แนวทาง    
1) สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรัก ความศรัทธา ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2) ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้วย
การวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อยของตนเอง 3) ฝึกปฏิบัติการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนจับใจความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4) ฝึกทักษะ
การเข้าถึงรู้ทันข่าว สารสนเทศ   4. ด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย มี 2 แนวทาง 1) ส่งเสริมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร 
แบบเรียน สื่อนวัตกรรม เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายด้านการศึกษา และระเบียบวิธี
วิจัย 2) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 5. ด้านความสามารถในการสื่อสาร มี 3 แนวทาง 1) สร้างความ
เข้าใจเป้าหมายของการสื่อสารและการจูงใจ 2) ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร การพูดอธิบาย การบรรยายให้ค าปรึกษา 3) ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 6. ด้านการมีจิตสาธารณะ มี 4 แนวทาง 1) พัฒนาความรู้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับการนิเทศ 
2) ให้ความรู้การจัดระบบการให้บริการ 3) ฝึกปฏิบัติการนิเทศและ ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4) ฝึกวิเคราะห์ผลการนิเทศ 
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 7. ด้านการพัฒนาคน มี 4 แนวทาง 1) ฝึกพัฒนาทักษะการนิเทศและการให้ค าปรึกษา 
2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ 3) ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการนิเทศ 4) ฝึกปฏิบัติการนิเทศติดตาม ประเมินผล 8) ด้าน
การสร้างแนวร่วมและทีมงาน มี 2 แนวทาง 1) ส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการในการ
ท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 2) ฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม พัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252806 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : IMPROVING PRIMARY EDUCATIONAL SUPERVISOR 

MR. GUMPANART ZOOMMART : THE GIUDELINES FOR IMPROVING PRIMARY 
EDUCATIONAL SUPERVISORTOWARD THE APPROPRIATE COMPETENCIES IN THE NEXT 
DECADE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PRASERT INTARAK, Ed.D 

The purpose of this research was to identify the guidelines for improving primary educational 
supervisor toward the appropriate competencies in the next decade. It was future research which 
applied ethnographic delphi future research design. The 21 july of experts were used in this study. The 
instruments for collecting the data were 1) Unstructure interview form and 2) Opinionnaire. The statistics 
used for analyzing the data were Mode, Medium, interquartile range and content analysis 

The foundings of this study were as follows: 

The guidelines for improving primary educational supervisor toward the appropriate 
competencies in the next decade were as follows; 1. Constructing vision; composed of 3 guidelines; 
1) Enhancing for a clear vision of work, 2) Practice for the supervision presentation and goal setting for 
work, and 3) Practicing in setting supervision project, 2. Work succession, composed of 4 guidelines; 
1) enhancing the knowledge of planning , 2) training for creative work, 3) stimulate in effective work, and 
4) train and practice in data analysis for work improving, 3. self development, composed of  4 guidelines; 
1) Stimulate work inspiration, and awareness, 2) stimulate for self development, 3) training in listening, 
speaking, reading and writing both in Thai and English language, and 4) train in achieving news and 
information, 4. Research skill, composed of 2 guidelines; 1) stimulating in analyzing curriculum, books, 
education media, development trend, education policy, and research methodology, and 2) training in 
education information analysis, 5. communication ability, composed of 3 guidelines; 1) stimulating on 
understanding of communicating goal, 2) speaker and counselor training, and 3) English speaking skill 
training,  6. Service mind, composed of 4 guidelines; 1) developing how to analyze supervisee need, 
2) train in service knowledge, 3) train in supervising and goal interaction skill, and 4) train in analyzing the 
result from supervision process, 7. human development, composed of 4 guidelines; 1) train in supervision 
and counseling, 2) knowledge management, 3) train in supervision activities, 4) train in supervision and 
evaluation, 8. Participative and Team building, composed of 2 guidelines; 1)stimulate for team work 
based and networking, 2) train in team building and participative plan. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ได้รับความเมตา ความกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า
ช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีพันตรี ดร.นพดล 
เจนอักษร และรองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมท้ังได้รับ
ความเมตาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และดร.
ศิริวรรณ ล้ีกิจเจริญผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้เมตตาให้ค าแนะน าปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ทุกท่าน ท่ีเมตตากรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจ และให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา 
ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญท้ัง 21 ท่าน ท่ีได้ให้ความเมตตา  และ
กรุณาให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ประกอบงานวิจัยเล่มนี้ แนะน าแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนา
ตนเองในรูปแบบต่างๆ จนน ามาซึ่งความส าเร็จของงานวิจัยเล่มนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่าการบริหารการศึกษา รุ่นพี่ และ เพื่อนนักศึกษาปริญญา
เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 13 ทุกท่าน ท่ีให้ก าลังใจท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือใน
การศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทุกท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เป็นวิทยาทานให้อย่างดียิ่ง  คุณความดี
และประโยชน์อันเกิดจากการวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ผู้วิจัยขอมอบเพื่อแทนคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ท่ีให้ความรู้ และช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา. 
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บทที่ 1  

บทน า 

 สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 มีความแตกต่างจากในอดีตอย่างมาก มีการเคล่ือนย้ายผู้คน                      
ส่ือเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ จากท่ัวทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วและสะดวก มีความเช่ือมโยง               
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคมและชุมชน มีความซับซ้อน
และเปล่ียนแปลงของความรู้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต Whitehead (1931) 
อธิบายว่า ในอดีตช่วงอายุของคนคนหนึ่งอาจมีเรื่องราวการเปล่ียนแปลงให้พบเห็นน้อย ต่างจาก              
ในปัจจุบัน ท่ีในช่วงอายุคนคนหนึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมเกิดขึ้นมากมาย วิถีชีวิตและการท างาน
ในศตวรรษท่ี 21 มีความแตกต่างจากอดีต มีความเปิดกว้าง ยอมรับ และให้ความส าคัญกับข้อมูล
ความรู้และข่าวสารที่หลากหลาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนในศตวรรษ
นี้จึงไม่สามารถใช้ความรู้และทักษะบางอย่างในอดีตมาแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ดี การจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับผู้คนนั่นเอง1 ดังท่ีกล่าวมาแล้วในศตวรรษนี้ถือว่าเป็นยุคท่ีโลกต้องเผชิญกับ                    
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ต่างๆ จากทุกสารทิศท่ัวทุกมุม
โลกสามารถถ่ายทอดส่งต่อกันได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยใช้เวลาเพียงแค่เส้ียววินาที
เท่านั้น การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลา แบบก้าวข้ามพรมแดน สามารถซอกซอนไปได้ท่ัวทุกมุมโลก
ตามท่ีต้องการโดยผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันแวดวงทางการศึกษาหลายประเทศท่ัวโลกก าลังก้าว
ข้ามรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ท่ีใช้ครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ท่ีใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคของ “โลกคือห้องเรียน” ซึ่งก าลัง                  
จะแปรสภาพจากอดีต ท่ีห้องเรียนเป็นเพียงแค่ห้องส่ีเหล่ียมเล็กๆ มีครูท าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็มีหน้าท่ีรับความรู้จากครูผู้สอน ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน             
ท่ีเริ่มมีการน าส่ือเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจใฝ่เรียนรู้ สนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น2   

                                                             
1 สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The Twenty-First Century 

Skills), เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 19 กันยายน 2561 เข้าถึงได้จากhttps://www.trueplookpanya.com 
/blog/content/66054/-teaartedu-teaart-teaarttea- 

2 ฟาฏินา วงศ์เลขา, การจัดการเรียนการสอนในยคุโลกดิจิตอล, เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 5 ตุลาคม 
2561 เข้าถึงได้จากhttp://www.moe.go.th/moe/th/news /detail .php?NewsID =43633& 
Key=hotnews 
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ความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ท้ังในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่                   
การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวั ติดิ จิทัล ( Digital 
Revolution) การเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573  (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมท้ัง ผลกระทบของการเป็น
ประชาคมอาเซียน และความต้องการก าลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับแรงกดดันจาก
ภายในประเทศ จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีส่งผลให้ ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  ทัศนคติความเช่ือ ค่านิยม 
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย และเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมท้ัง
ระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ นับต้ังแต่ปัญหาคุณภาพ ของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับจุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียัง
ไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหล่ือมล้ าในด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา 
รวมท้ังปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาด ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย       
ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา              
ท่ีต้องปรับเปล่ียนให้สนองและรองรับความท้าทาย ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูป
การศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก ของการขับเคล่ือนประเทศ ท้ังนี้ในด้านประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา               
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการท่ีต้องได้รับการปรับปรุง เป็นล าดับแรก โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดภาระ
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง  เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ             
แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ              
การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงิน
เพื่อการศึกษา3  

                                                             
3
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2579 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ง-จ. 
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การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถรวมท้ังพฤติกรรม 
เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ยิ่งปัจจุบันสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันอย่างรุนแรงทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาการจัดการศึกษาของไทยยังไม่สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลง
ท้ังหลายในยุคโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศ ด้วยความตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาท่ีเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคน รัฐบาลได้ทุ่มเทก าลัง ท้ังในแง่
ความคิด และทรัพยากรของประเทศท่ีจะปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาให้เป็น
การศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถผลิตคนท่ีมีคุณภาพ และเป็นการศึกษาท่ีสอดคล้อง 
เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์4 

ดังนั้น การจัดการศึกษาท่ีดีจึงต้องรู้จักการมองการณ์ไกล และเตรียมประชาชนให้พร้อม                
ท่ีจะรับสถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคต ประเทศไทยควรวางแผน             
การจัดการศึกษาและการพัฒนาคน แบบยืดหยุ่นสนองความจ าเป็น ท่ีจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อความอยู่รอด5  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันนานาอารยประเทศล้วนเห็นพ้องกันว่าการพัฒนาคน คือหัวใจของการพัฒนา 
ประเทศ เพราะคนท่ีได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ ย่อมสามารถริ เริ่ มสร้ างสรรค์                             
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เพราะในประเทศท่ีมีคนคุณภาพสูง และมีความมั่นคงในด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมสามารถแก้ปัญหา 
และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมั่นคง ด้วยเหตุนี้ประเทศท่ีมีการพัฒนา              
สู่ความก้าวหน้าในระดับช้ันน าของโลกจึงทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษา ส าหรับประชาชนอย่างเต็มท่ี 
เพราะการศึกษาคือเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติ 6 

                                                             
4
 MRSLAONGTIP, การนิเทศกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 5 ตุลาคม 

2561 เข้าถึงได้จาก https://mrslaongtip.wordpress.com/2018/02/14/ 
 

5
 วิทยากร เชียงกูล, แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ (กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551), 2. 

6
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, หลักสูตรการพัฒนาสมรรถหลักและสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับศึกษานิเทศก์, 
2558, 13. 
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 การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะต้อง 
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือน 
กระบวนการการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียม
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือทักษะการเรียนรู้และ
การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้                 
ท้ังในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น              
แต่ท่ีผ่านมา ประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในระยะยาว เมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง การพัฒนาจึงเกิด                    
ภาวะหยุดชะงักหรือชะลอตัว ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรประเทศ ดังนั้น               
เพื่อเป็นการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ให้มีเป้าหมายการพัฒนาประ เทศ         
ในระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหาร มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องขับเคล่ือนประเทศไปสู่
เป้าหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกัน และเป็นเอกภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๙ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงได้ก าหนดให้รัฐต้องจัดท า “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ 
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เหมาะสมกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ท่ีส าคัญในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และต่อเนื่อง สู่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับต่อๆ ไปนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไ ด้ยึด                    
ยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี นอกจากนี้             
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดท าแผนการศึกษาระดับชาติ
ในระยะยาว ก็ได้พิจารณาน ากรอบแนวทางการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี มาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิด
การบูรณาการเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกัน กับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับพลเมือง                   
ทุกช่วงวัย ต้ังแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต7 
 งานด้านการศึกษานั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในปัจจุบัน                 
มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ทางด้าน การจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลักสูตร เพราะความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

                                                             
7
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), (กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559), 10. 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ ท่ีมีเพิ่มขึ้น รวมท้ัง
แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ ท่ีมีอย่างหลากหลายท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงด้าน
จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามไปด้วย ในขณะท่ีผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้อง อาจยังไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนให้ทันต่อสภาพความเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยล าพัง 
ท้ังในบริบทด้านการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นต้องอาศัยการนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษา ท้ังนี้เพื่อให้ครูมีความเจริญงอกงามทาง
วิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้ และน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน          
การสอน ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ จึงกล่าวได้ว่าการนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีความ
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู 
เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย
ท่ีวางไว้8  
 ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมากมีการเปล่ียนแปลงหลายประการ เช่น 
การเปล่ียนแปลงหลักสูตรความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ เพิ่มขึ้น แนวความคิดและแนวการเรียน              
การสอนใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู 
และผู้เกี่ยวข้องบางคน ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงปัญหาดังกล่าวข้างต้น
สามารถจะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้นิเทศหรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าท่ีนิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้  และน าความรู้ เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนั้นเรื่องการนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญ         
ท่ีศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศ
การศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของ                
การนิเทศการศึกษาดีขึ้น9 
 การนิเทศการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง และถือว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูง เช่นเดียวกับวิชาชีพครู
และวิชาชีพอื่นๆ อีกท้ังยังไดมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศกและครู
หรือผู้ปฏิบัติงานการศึกษา ซึ่งถือไดว่าเป็นการให้ความร่วมมือร่วมกันของทุกฝ่าย ศึกษานิเทศก
ยังเป็นผู้ช่วยหาทางแกปัญหา เสนอแนะ ศึกษานิเทศกควรพึงตระหนักอยู่เสมอว่า “การนิเทศมุ่งเพื่อ

                                                             
8 สมาพร มณีอ่อน และคณะ, ศึกษาแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2561), 7. 

9
 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 

2561, เข้าถึงได้จาก https://panchalee.wordpress.com/2009/03/30/supervision/ 
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ปรับปรุงสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท างานของบุคลากร หรือผู้รับการนิเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยการพัฒนาคุณภาพการสอนของครู ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์                   
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น” จะเห็นได ว าการนิเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการ                      
อาจเปรียบเทียบได้ว่าผู้นิเทศคือ หูและตาของผู้ บริหาร ท่ีจะช่วยผู้บริหารดูแล และช่วยยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา การนิเทศการศึกษาเริ่มจากการศึกษาในระบบโรงเรียน และพัฒนามาตลอด             
โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ปรึกษาแกครูผู้สอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาครู          
ให้มีความรูความสามารถ ในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน ช่วยในการประสานงานและ
ความร่วมมือ ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กล าวโดยสรุปการนิเทศการศึกษา                     
คือการประยุกต์ใช้ความรูทัศนคติประสบการณและทักษะท่ีจ าเป็น เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น
โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนช้ีแนะและการให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู้ปฏิบัติงานนั้น การนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนา                
การสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก ผู้เรียน ตลอดจนการนิเทศการศึกษามีความส าคัญและ                 
จ าเป็นท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แกสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผู้นิเทศหรือ
ศึกษานิเทศกตองมีทักษะในการนิเทศการศึกษาด้วย จึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้การนิเทศ
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น10 

การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ ในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่  
การเคารพซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ การนิเทศจึงเป็นการศึกษาจัดขึ้นเพื่อปรับปรุง                 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นนั้น จะขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศก์               
ผู้ท างานร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ท่ีศึกษานิเทศก์ น ามาใช้ในการนิเทศการศึกษา
โดยใหค้รูมีโอกาสค้นคว้างานท่ีจะต้องท าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้เรียนรู้และมี
ความเจริญงอกงามแล้ว ย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่าครูยังท าหน้าท่ีไม่สมบูรณ์ ในการ
สร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน หากแต่ให้ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงค์ของ
การให้การศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใช้ วัสดุ อุปกรณ์การสอนและวิธีสอน
ของครู ส่ิงแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะท่ีเรียน เป็นต้น และปัจจัยท่ีส าคัญของการนิเทศ
การศึกษาเพราะปัจจุบัน การศึกษาไทยได้เปล่ียนเป็นการศึกษา 4.0 เพราะสังคมเราก้าวเข้าสู่สังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร สังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และแน่นอนงานในด้าน               

                                                             
10

 ภรณีศิริ วิศาลสุวรรณ, ทักษะในการนิเทศการศึกษาที่ส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ , 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 (มิถุนายน 2559-ตุลาคม 2559), 37. 
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การศึกษา จึงได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการเปล่ียนแปลงหลายๆ อย่างท่ัวโลก เพื่อท่ีจะสร้าง
องค์ความรู้ท้ังทางส่ือสังคมออนไลน์ และส่ือสารมวลชนด้วยรูปแบบต่างๆ ท าให้การกระจายข่าวสาร
ความรู้ได้รวดเร็ว รู้เท่าทัน และได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วจากท่ัวโลก ดังนั้นการนิเทศการศึกษา             
จึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อวิชาชีพครู เพราะครูเราจะสอนเด็กได้ดี ครูจ าต้องมีองค์ความรู้                   
ซึ่งได้จากท่ีตนเองได้ศึกษา และพัฒนาตนเอง และจากการได้รับค าแนะน าการนิเทศการศึกษา                
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น                 
ผู้น าในการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา11  

 

ปัญหาของการวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายงานในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับ
ศึกษานิเทศก์ ตามทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีให้ความหมายไว้ 5 ประการ ประการแรก 
คือ ศึกษานิเทศก์ไม่ได้ท างานในหน้าท่ีหลักของตนท าให้งานนั้นบกพร่องขาดประสิทธิภาพ และเกิด
ปัญหา ซึ่งศึกษานิเทศก์มีหน้าท่ีหลักคือให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือครูในการพัฒนาผู้เรียน และ
ช่วยเหลือผู้บริหารในการพัฒนาโรงเรียน ท างานใกล้ชิดกับโรงเรียนและครู แต่ปรากฏว่า ศึกษานิเทศก์
ยังท างานในหน้าท่ีนี้ได้น้อยและไม่ท่ัวถึง ประการท่ีสอง ศึกษานิเทศก์จะท างานใด ๆ ให้เกิดผลส าเร็จ 
ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในเรื่องท่ีท า ซึ่งศึกษานิเทศก์ท่ีดีจะต้องเป็นผู้
มีความรู้และประสบการณ์ความช านาญในเรื่องท่ีนิเทศ รวมท้ังมีความรอบรู้ ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อจะได้   ให้ค าปรึกษาช้ีแนะได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจุดนี้ก็จะพบว่ามีศึกษานิเทศก์จ านวนหนึ่งท่ีไม่ได้
รับการยอมรับจากครูและโรงเรียน เพราะไม่มีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะเข้าใจปัญหาของครู และ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ประการท่ีสาม ระบบการคัดเลือกและบรรจุ ศึกษานิเทศก์จะต้องมีระบบและ
วิธีการท่ีเหมาะสม ต้องคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน สามารถท างานตามหน้าท่ีได้ดีและจัดระบบการ
ส่งเสริมท่ีช่วยให้คนพัฒนาตามความสามารถ และใช้คนตามความเหมาะสมกับความสามารถ ประการ
ท่ีส่ี หน่วยงานผู้ดูแลศึกษานิเทศก์ควรจะด าเนินการเพื่อให้ ศึกษานิเทศก์มีการพัฒนาและเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ศึกษานิเทศก์มีการพัฒนาตนเอง และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน และประการสุดท้าย ส่ิงท่ีจะช่วยในการพัฒนา ศึกษานิเทศก์และองค์กรได้มาก คือ การจัดท า
สมรรถนะส าคัญ (Core competencies) ของศึกษานิเทศก์ขึ้นให้ละเอียด ชัดเจนเป็นท่ีเข้าใจและ

                                                             
11 กิตติศักด์ิ อังคะนาวิน, การนิเทศการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0, 

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม 2561-มิถุนายน 2561), 
193. 
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ยอมรับกันในวงการ ซึ่งสมรรถนะนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท้ังในด้านการคัดเลือกบุคลากร                  
การพัฒนาบุคลากรไปถึงการประเมินบุคลากรขององค์กร12 
 ขณะท่ี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ก็ยังได้ระบุปัญหาของศึกษานิเทศก์ไว้ในรายงาน
การวิจัย สรุปได้ว่า บางเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์บางคนไม่มีการออกนิเทศสถานศึกษาเลย 
เนื่องจากขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะและขาดความมั่นใจในตนเองท่ีจะเข้าไปนิเทศสถานศึกษา 
จึงเป็นสาเหตุให้สถานศึกษาประสบปัญหาด้านคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ส่วนใหญ่จัดการเรียนการ
สอนตามเอกสาร และประสบการณ์เดิม การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร13 นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังไ ด้กล่าวถึงปัญหาศึกษานิเทศก์              
ไว้อีกว่า ด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการนิเทศโรงเรียนไม่ ท่ัวถึง และไม่สม่ าเสมอ 
ศึกษานิเทศก์ไม่มีความกล้าหาญในเชิงวิชาการ การไปโรงเรียนของศึกษานิเทศก์ เป็นการไปเพื่อเพิ่ม
ภาระให้ครูมากกว่า ครูส่วนใหญ่ต้องการให้ศึกษานิเทศก์ท าหน้าท่ีเหมือนกรมวิชาการในอดีต ท่ีคอย
สร้างนวัตกรรม สร้างส่ือเทคโนโลยีช่วยสอนให้ครู หรือการช่วยครูหาวิธีการ เพื่อพัฒนาเด็กน่าจะได้
ประโยชน์มากกว่า14  

ศึกษานิเทศก์ (Educational Supervisor) เป็นกลุ่มบุคลากรและกลุ่มหน้าท่ีหนึ่ง                       
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร             
และมาตรฐานต าแหน่ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูในสายงานการสอน กลุ่มผู้อ านวยการโรงเรียน                
ในสายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี ในสายงานบริหารการศึกษา              
และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ในสายงานนิเทศการศึกษา การพัฒนาศึกษานิเทศก์                   
นั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง ในโลกการศึกษายุคปัจจุบันท่ีกระแสแห่งความเปล่ียนแปลง ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ท่ีส่งผลต่อระบบการศึกษา การจัดการ เรียนรู้ วิธีแสวงหา
ความรู้ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ท่ีจะต้องใช้โรงเรียน เป็นฐานการพัฒนา
อย่างเหมาะสม (SBM: School-based Management) ศึกษานิเทศก์เป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริม 

                                                             
12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มุมมองแนวคิดความรู้เก่ียวกับ

ศึกษานิเทศก์, พิมพ์ครั้งท่ี1, (กรุงเทพ ฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554), 5-7. 
13 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-

2561), พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2555), 84. 
14 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-

2561), พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2555), 86. 
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สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาครูในสถานศึกษาท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ           
ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และเช่ียวชาญให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว15  

ท้ังนี้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมุ่งเน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency)  สมรรถนะประจ าสายงาน 
(Functional Competency) ตามท่ีก.ค.ศ.ก าหนดโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency 
Based Approach) เพราะจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตนและสามารถพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของตนเองและ
หน่วยงาน ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการในปัจจุบันได้
มุ่งเน้นให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแนวทางดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการ
ประเมินสมรรถนะการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง จนมี
สมรรถนะตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถด าเนินการ
พัฒนาตนเองตามระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ 
สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพิ่มข้ึน และส่งผลต่อผู้เรียนท่ีรับผิดชอบ16 

ดังพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอัน ท่ีจะท าให้การปฏิบั ติหน้าท่ีราชการ             
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ท้ั งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                   
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.2/ว6 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 255117 

                                                             
15

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับ
ศึกษานิเทศก์, 2558, 14. 

16 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน, หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, 37. 

17 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, 1.  
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ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กล่าวว่าการพัฒนาศึกษานิเทศก์นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องมีวิธีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ท่ีส่งผลโดยตรง ต่อการพัฒนาครู 
กระบวนการจัดการศึกษา และการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ศึกษานิเทศก์จึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจวิชาชีพศึกษานิเทศก์อย่างมีประสิทธิภาพ18  

จากข้อมูลและความเป็นมาท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าศึกษานิเทศก์เป็นผู้ท่ีมี
บทบาท และมีความส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติเป็นอย่าง
มาก ท้ังการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในแวดวงการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิด
สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้า หรือผู้ท่ี
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีศึกษานิเทศก์เอง ได้น าไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาและประเทศชาติสืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า  

 

ข้อค าถามของการวิจัย  

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิด
สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้าเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิด
สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้าเป็นพหุแนวทาง 
 

                                                             
18 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน, 2558, 35. 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการวิจัยเพื่อทราบแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ผู้ วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด                
ของการวิจัยตามหลักการ แนวคิดทฤษฎีและข้อค้นพบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีท่ี เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์  ให้ เกิดสมรรถนะ                    
ท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ก าหนดให้น าสมรรถนะมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินศึกษานิเทศก์ต้นแบบ (Master Supervisors) 
ประจ าปี 2555 จ านวน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการส่ือสารและสร้างแรงจูงใจ 
2) การแสวงหาความรู้ 3) การท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 4) ทักษะการจัดกิจกรรมการนิเทศ 5) 
การคิดตัดสินใจและแก้ปัญหา 6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและปฏิบัติงาน 19

เช่นเดียวกับ คณะกรรมการคุรุสภาได้ก าหนดข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ 
พ.ศ. 2556 ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ได้ระบุสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ ไว้ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาวิชาชีพ 2) ด้านการนิเทศการศึกษา 3) ด้าน
แผนและกิจกรรมการนิเทศ 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 5) ด้านการวิจัยทาง
การศึกษา 6) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 7) ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 8) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ20 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ก าหนดกรอบสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ไว้ดังนี้คือ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานสมรรถนะหลัก(Core Competency) เป็นสมรรถนะร่วม                   
ท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องมี ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะท่ี 1 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะท่ี 2 การบริการท่ีดี สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาตนเอง และสมรรถนะท่ี 4 
การท างานเป็นทีม ส่วนสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) เป็นคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมประจ าสายงานท่ีท าให้บุคลากร (ศึกษานิเทศก์) ปฏิบัติงานในองค์กร ศึกษานิเทศก์

                                                             
19 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักการและเกณฑ์ในการ

คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีและศึกษานิเทศก์ต้นแบบ (Master Supervisors), กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2555, 21. 

20 ส านักงานคณะกรรมการคุรุสภา , สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ของ                      
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับ             
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556, กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, 43. 
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ปฏิบัติงานได้ผลโดยแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมให้ปรากฏเด่นชัด เป็นรูปธรรม ส าหรับสายงานนิเทศ
การศึกษาประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ สมรรถนะท่ี 
2 การส่ือสารและจูงใจ สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสมรรถนะท่ี 4 การมี
วิสัยทัศน์21  เช่นเดียวกับ จอร์ท (George) ท่ีกล่าวถึงผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการนิเทศว่า ผู้นิเทศท่ีดีนั้นต้องมี
ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การมีทักษะด้านความคิดรวบยอด 
(Conceptual Skills)22 

ในขณะท่ี สปีก และเฮิรซ (Speak and Hirsh) กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพว่า การพัฒนา
วิชาชีพ (Professional Development) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             
ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในทุกด้าน ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ และความรู ด้านอื่นๆ ท่ีช่วยส่งเสริมงานในวิชาชีพของตนเองให้เจริญก้าวหนา และมี
สมรรถภาพในการท างานท่ีสูงขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก การฝึกอบรม การฝึก 
อบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การประชุม การศึกษาด้วยตนเอง การร่วมมือกัน
พัฒนางาน การร่วมมือกันศึกษาหาความรูจากส่ือต่างๆ เช่น วีดิทัศน รายการทางการศึกษา เป็นต้น 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ช่วยเพิ่มหนุนความรูประสบการณให้แกครู ให้ก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลง
ทางด้านวิทยาการต่างๆ โดยกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดให้ เพื่อให้ครูมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพ
ในการ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มากท่ีสุด พรอมกับส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของ
ตนเอง23 

ขณะท่ีวากเนอร์ (Wagner) กล่าวถึงทักษะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษท่ี 21 ว่า ทักษะท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับศึกษานิเทศก์ในศตวรรษท่ี 21 คือ 1.ความร่วมมือและภาวะผู้น า (Collaboration 
and Leadership) 2.ความเฉลียวฉลาดและปรับตัวได้ (Agility and Adaptability) และ 3.การคิด

                                                             
21

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับ
ศึกษานิเทศก์, 2558, 26. 

22 George, C.S., Supervision in Action, (3 rd. ed.), Virginia: Reston Publishing 
Company, Inc., 1982. 

23 Speak and Hirsh, Cited by Glickman, Carl D., Gordon, Stephen P. and Ross-
Gordon, Jovita M., Supervision and Instructional Leadership: A Development 
Approach. 6th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2004, 370. 
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ริเริ่มและการเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Assessing and Analyzing Information)24

เช่นเดียวกับ โรฟ (Rohlf) ท่ีกล่าวถึงศึกษานิเทศก์ว่า บทบาทหน้าท่ีส าคัญของศึกษานิเทศก์ คือ การ
เป็นผู้น าผู้อื่น การน า ท าด้วย การจูงใจเป็นนิเทศงานช่วยเหลือจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการนิเทศงาน 
การตัดสินใจ การท างานเป็นทีม ท าหน้าท่ีส่ือความหมาย การส่ือสารระหว่างคน การถ่ายโอนข่าวสาร 
ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง การสร้างข้อตกลง วัฒนธรรมองค์การ เป็นผู้สอนงานเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพ  การวางแผนตัดสินใจเทคนิควิธีการประเมินสมรรถภาพ เป็นผู้บริหารความขัดแย้ง 
การดูแลพฤติกรรมท่ีมีปัญหาของคน25 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ค้นคว้างานวิจัยท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ดังต่อไปนี้  

มาเรียม นิลพันธุ์ ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรม
การพัฒนานิเทศแนวใหม่ และได้ล าดับหัวข้อผลการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 2) สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 3) คุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศก์ 4) รูปแบบการนิเทศของแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา26 

จงกลนี ประยูรศุข ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครนายก ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีทัศนะ
ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะพบว่า ศึกษานิเทศก์ต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ การวิจัย ตลอดจน 
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาได้มากยิ่งขึ้น27  

ธนาศักด์ิ ศิริปูณยนันท์ ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการประเมิลผลการปฏิบัติงาน                   
ของศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1. การพัฒนาระบบ                  
การประเมินงานของศึกษานิเทศก์ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาระบบตามองค์ประกอบการพัฒนา

                                                             
24 Wagner, T., Educational Leadership, Journal Writing, 5(21), (January, 2008), 

7-9. 
25 Rohlf, James. William., Modern physics from a [alpha] to Z (New York:  

John Wiley, 2008). 
26 มาเรียม นิลพันธุ์, การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกิจกรรมการพัฒนา

นิเทศแนวใหม่, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 2 , 2554, 149-150. 
27 จงกลนี ประยูรศุข, “สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษานครนายกตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 
เอเชีย ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1, 2555, 105-115. 
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ระบบ 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบ             
4 องค์ประกอบ และผลผลิตจากระบบ ได้สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์           
6 สมรรถนะ รวมถึงได้บทบาทของการนิเทศยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 4 บทบาท                       
2. ประสิทธิภาพของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็น             
ต่อการปฏิบัติงานท้ังก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแตกต่างกัน28 

บุญเหลือ บุบผามาลา ศึกษาเรื่อง ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี                     
ของศึกษานิ เทศก์  ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการ ท่ี 10                          
ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า สมรรถนะท่ีศึกษานิเทศก์ควรมี จ าแนกได้ 8 ด้าน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย สมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของศึกษานิเทศก์มี 5 สมรรถนะ และตัวแบบในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี               
ของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 3 มิติ29 

ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ พบว่า สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 
ประกอบด้วย สมรรถนะการนิเทศการศึกษา 3 ด้าน และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ
การศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 30  

จิรชญา อินทะจักร ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
พบว่า การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์นั้น สามารถสรุปข้อเสนอแนะในภาพรวมได้ว่า 

                                                             
28 ธนาศักด์ิ ศิริปูณยนันท์, “การพัฒนาระบบการประเมิลผลการปฏิบัติงานของ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,” วารสารบริหารการศึกษา                     
สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2, (กรกฎาคม – 
ธันวาคม, 2557), 157. 

29 บุญเหลือ บุบผามาลา, “ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่10 ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558), บทคัดย่อ. 

30
 ดารณีย์ พยัคฆ์กุล, การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์       

มืออาชีพ (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,2559), บทคัดย่อ. 
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ควรมุ่งเน้นในการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
มากกว่าการติดตาม ตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ซึ่งในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษานั้น ควรควบคู่ไป
กับการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งหากใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง 
น าไปสู่การแก้ปัญหา ท่ีตรงจุด และเป็นระบบ ในส่วนประเด็น คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์สามารถ
สรุปข้อเสนอแนะในภาพรวม ได้ว่า ควรมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความ มั่นคงทางอารมณ์ รู้จักยอมรับ
จุดอ่อนของตัวเองและผู้อื่นและพร้อม ท่ีจะพัฒนาร่วมกัน รวมถึงรู้จักยอมรับ และเรียนรู้ส่ิงดีจากผู้อื่น
เช่นกัน31 

ปริญญา เฉิดจ าเริญ ศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะ 
ศึกษานิเทศก์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านสมรรถนะเฉพาะทางของ
ศึกษานิเทศก์ 2) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของศึกษานิเทศก์ 3) องค์ประกอบด้าน
กิจกรรมการนิเทศการศึกษา และ 4) องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา32 

เสน่ห์ กรแก้ว ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า 1) ผลการศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า (1) สมรรถนะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย                    
5 สมรรถนะหลัก และ 2 สมรรถนะประจ าสายงาน (2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ 
ประกอบด้วย วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 2 ด้าน และกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 6 ขั้นตอน                     
2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ 3) ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านัก งานเขตพื้นท่ี

                                                             
31 จิรชญา อินทะจักร , “ความคาดหวังของครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการ

ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                  
เขต 36”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 20 , พฤษภาคม – 
สิงหาคม, 2559, 49-50. 

32 ปริญญา เฉิดจ าเริญ , “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะ 
ศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559), 170. 
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การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของศึกษานิเทศก์มีความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด33 

สมชาย พวงโต และ พิณสุดา สิริธรังศรี ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของศึกษานิเทศก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น า
ทางวิ ชาก ารของ ศึกษานิ เทศก สังกั ดส านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน                                      
มี 7 องค์ประกอบ34 

ษมาพร ศรีอิทยาจิต ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา: 
การวิเคราะห์ ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งช้ี
สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มี 5 องค์ประกอบ
หลัก และ 41 ตัวบ่งช้ี 2) ความตรงเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพื่อหาความสอดคล้อง
ระหว่างคะแนนรวมราย องค์ประกอบจากการประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์ 3) ความไวของตัวบ่งช้ี
แต่ละตัว โดยการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะระหว่างกลุ่มศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา35 

อรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

                                                             
33 เสน่ห์ กรแก้ว , “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน – ธันวาคม, 2559), 70. 

34 สมชาย พวงโต และ พิณสุดา สิริธรังศรี, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ              
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2560), 22. 

35 ษมาพร ศรีอิทยาจิต, “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา:                    
การวิเคราะห์ ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจง” วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 15 (มกราคม-มิถุนายน, 2561), 41-42. 
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ประกอบด้วย 13 สมรรถนะ  และวิธีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จ านวน 8 วิธี36  
เสถียรรัตน์ คงคา ศึกษาเรื่อง พจนานุกรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า 

1) สมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 2) พจนานุกรมสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก์จังหวัด ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 53 สมรรถนะ 3) ผลการยืนยันพจนานุกรม
สมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด พบว่า มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์37 

สุภาพร ธรรมสอน ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ เพื่อการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ 7 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งช้ี38  

เมอร์แนน และฟิลลิปส์ (Murnane and Philip) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ ในการนิเทศ               
ของศึกษานิเทศก์เอาไว้ว่า ศึกษานิเทศก์ท่ีมี ประสบการณ์ในการนิเทศมากจะมีความละเอียดรอบคอบ              
มีความสามารถในการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าท า และมีทักษะในการนิเทศมีความสามารถทางด้าน    
การใช้นวัตกรรมด้านการส่ือสาร จะส่งผลให้มีการจัดการ เรียนท่ีดีด้วย และศึกษานิเทศก์ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา39 

ริสโซ (Rizzo) ได้ศึกษามุมมองของครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับแนวคิดในการนิเทศ 
การศึกษาและติดตามผลในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างแนวคิดเกี่ยวกับงานนิเทศ               
ในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ มีความเข้าใจในพื้นท่ีท่ีดูแล รู้จักสภาพ
ปัจจุบันและความแตกต่างของแต่ละโรงเรียน การเป็นท่ีปรึกษาท่ีไว้วางใจอย่างชาญฉลาด มีความ 

                                                             
36 อรนุช ธนภัทรถิรโชติ, “รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงาน เขต

พื้นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียง เหนื อ ”, วารสารวิช าการรมยสาร                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีท่ี 16 ฉบับ 2, (พฤษภาคม-
สิงหาคม, 2561), 424. 

37
 เสถียรรัตน์ คงคา, “พจนานุกรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด”,  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2562), บทคัดย่อ. 

38 สุภาพร ธรรมสอน, “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”, สักทอง: วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีท่ี 26 
ฉบับท่ี 1, (มกราคม – มีนาคม, 2563), 120. 

39 Murnane, R. J., and B. R. Phillips, Learning by doing, vintage and 
selection: Three pieces of the puzzle relating teaching experience and teaching 
performance. Economics of Education Review, 1(4), 1998, 453–465. 
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หลากหลายในการนิเทศ มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศ และการมีส่วนร่วมกับครู เข้าเยี่ยม 
โรงเรียนบ่อย ท าให้โรงเรียนปฏิบัติในข้อแตกต่างได้ชัดแจน และดูแลความเป็นอยู่ของครูซึ่งเป็น ส่วน
หนึ่งของกระบวนการพัฒนาการนิเทศ40 

ชาร์ม, ยูซอฟ และ คันนัน (Sharm, Yusoft, and Kannan) ศึกษาเรื่องการนิเทศการเรียน
การสอนใน 3 ประเทศในอาเซียน พบว่า ประเด็นท่ีสามารถพัฒนาการเรียนการสอน คือ 1.การมี          
ส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา 2.ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี และบทบาท
ของผู้นิเทศในการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและควรเป็นกระบวนการร่วมกัน
ท างาน41 

เซพีดา (Zepeda) ได้ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบบูรณาการกับการท างานโดยใช้รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพท่ีหลากหลาย ซึ่ งผลของการศึกษาและทดสอบ พบว่าการพั ฒนาวิชาชีพ                     
แบบบูรณาการ กับการท างานโดยการร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไตร่ตรองสะท้อนคิด                
การปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ และได้ก าหนดโครงสร้างในการพัฒนาโอกาส
ในการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น การศึกษากลุ่ม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการไตร่ตรองสะท้อนคิด 
ตลอดจนมีการใช้วิธีการต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น ทีมสอนกลุ่มการสอนแบบร่วมมือ                      
การท าแบบให้ดู การโค้ช การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทาง                   
การปฏิบัติ ซึ่งท าให้ครูเกิดการพัฒนาในวิชาชีพมากกว่าการประเมินครูหรือการนิเทศการสอน                   
และข้อค้นพบส าคัญอีกประการหนึ่ง คือรูปแบบของการพัฒนาวิชาชีพในงานแบบไม่เป็นทางการ              
มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น กลุ่มวางแผนการพัฒนาหลักสูตร การประ ชุมสาขา โดยกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูพร้อมกับการปฏิบัติงาน รวมถึง
การพัฒนาวิชาชีพให้ครูใหม่ หรือผู้ท่ีเริ่มเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนา 
 
 

                                                             
40 Rizzo, John F., “Teacher and Supervisor’s Perceptions of Current and 

Ideal Supervision and Evaluation Practices” (Dissertation University of 
Massachusetts Amherst, 2006), Accessed July 9, 2018, Available from 
http://www.lib.Umi.com/ dissertations/fullcit/3118327. 

41 Sharm, S., Yusoft, M. & Kannan, S., Instructional Supervision in Three 
Countries, What Do the Teachers & Principal Say, 2011. 
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วิชาชีพ คือการให้การสนับสนุนของผู้บริหาร42 
อัลมาดิ (Al-Madhi) ไ ด้ท าการศึกษามิ ติการนิ เทศของโรงเรียนในทรรศนะของ 

กระทรวงศึกษาธิการซาอุดิอาระเบีย และศึกษานิเทศก์โรงเรียนประจ าเขตเมืองริยาร์ด จากการตอบ 
แบบสอบถามของศึกษานิเทศก์ 202 คน และวิเคราะห์เอกสาร ผลแสดงให้เห็นช่องว่างของ 
ศึกษานิเทศก์และการนิเทศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการ
นิเทศ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้น าการสร้างความสัมพันธ์ การคมนาคมและการประเมินผล  พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน ท่ีเกี่ยวกับตัวแปร ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษา ขนาดโรงเรียน ต าแหน่ง 
หน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ เห็นว่าการนิเทศตามนโยบาย ไม่กระทบต่อการนิเทศ แสดงให้เห็นถึง 
กระทรวงศึกษาธิการสามารถลดช่องว่างโดยให้อิสระทางความคิดแก่การปฏิบัติงานนิเทศ43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
42 Zepeda J.S., อ้างถึงใน สมาพร มณีออน. “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน

เครือขายสังคม เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 133-134. 

43 Al-Madhi, Sadd M., The dimensions school supervision as Viewed by 
Saudi Arabia’Ministry of Education and Riyadh School District Supervisors, 
Accessed December 22, 2017, Available from http://www.umi.com/disertation/fullcit/ 
3114807. 
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แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
- ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ส านักงานคณะกรรมการ        
คุรุสภา 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ
ครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- George 
- Speak and Hirsh 
- Wagner 
- Rohlf 

 

การสัมภาษณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน 21 คน 
 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสามารถน ามาประกอบเป็นขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย                     
ท่ีผู้วิจัยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา : ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน , หลักการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดีและศึกษานิเทศก์ต้นแบบ (Master Supervisors), กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2555, 21. 
      : ส านักงานคณะกรรมการคุรุสภา, สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556, กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556, 43. 
      : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับศึกษานิเทศก์, 2558, 26. 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง          
- มาเรียม นิลพันธุ์ 
- จงกลนี ประยูรศุข 
- ธนาศักด์ิ ศิริปูณยนันท์ 
- บุญเหลือ บุบผามาลา 
- ดารณีย์ พยัคฆ์กุล 
- จิรชญา อินทะจักร 
- ปริญญา เฉิดจ าเริญ 
- เสน่ห์ กรแก้ว 
- สมชาย พวงโต และ พิณสุดา 
สิริธรังศรี 
- อรนุช ธนภัทรถิรโชติ 
- เสถียรรัตน์ คงคา 
- สุภาพร ธรรมสอน 
- Murnane and Philip  
- Rizzo   
- Sharm, Yusoft, and 
Kannan 
- Zepeda 
- Al-Madhi  

 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์                   
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาให้เกิดสมรรถนะที่
เหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 
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      : มาเรียม นิลพันธุ์, การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศ
แนวใหม่, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 2 , 2554, 149-150. 
      : จงกลนี ประยูรศุข , “สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษานครนายกตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน ,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 
เอเชีย ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1, 2555, 105-115. 
      : ธนาศักด์ิ ศิริปูณยนันท์, “การพัฒนาระบบการประเมิลผลการปฏิบัติงานของ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,” วารสารบริหารการศึกษา  สาขาบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2, (กรกฎาคม – ธันวาคม, 2557), 157. 
      : บุญเหลือ บุบผามาลา, “ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของ ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการท่ี 10 ของ กระทรวงศึกษาธิการ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558), บทคัดย่อ. 
      : ดารณีย์ พยัคฆ์กุล, การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์  มืออาชีพ 
(ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,2559), บทคัดย่อ. 
      : จิรชญา อินทะจักร, “ความคาดหวังของครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน และ
คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36”, วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 20, พฤษภาคม – สิงหาคม, 2559, 49-50. 
      : ปริญญา เฉิดจ าเริญ, “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นสมรรถนะของ ศึกษานิเทศก์ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559), บทคัดย่อ. 
      : เสน่ห์ กรแก้ว, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน 
– ธันวาคม, 2559), 70. 
      : สมชาย พวงโต และ พิณสุดา สิริธรังศรี , “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ ปี
ท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2560), 22. 
      : ษมาพร ศรีอิทยาจิต, “การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่ม
งานวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา: การวิเคราะห์ 
ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจง” วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 15 (มกราคม-มิถุนายน, 2561), 41-42. 
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      : อรนุช ธนภัทรถิรโชติ, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารวิชาการรมยสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีท่ี 16 ฉบับ 2, (พฤษภาคม-สิงหาคม, 
2561), 411-412. 
      : เสถียรรัตน์ คงคา, “พจนานุกรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงได้นิยาม
ความหมายของค าต่างๆ ไว้ดังนี้ 

แนวทางทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสม หมายถึง วิธีการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ ให้เกิดความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ผสมผสานกั นจนท าให้
ศึกษานิเทศก์ แสดงออกมาเป็นการกระท า บทบาทหรือพฤติกรรมท่ีส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา ท่ีอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจ านวน
ท้ังหมด 183 เขต ท่ัวประเทศ มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  
ต้ังแต่การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

ทศวรรษหน้า หมายถึง ช่วงเวลาในรอบ 10 ปี โดยนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2572 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การศ ึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า” ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากต ารา                          
เอกสาร หนังสือ ข้อมูลออนไลน์ วารสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ                    
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี ่ยวกับงานวิจัย โดยสามารถจ าแนกเป็นประเด็นในการน าเสนอ ได้แก่                        
1) แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2) สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า             
3) การวิจัยเชิงอนาคต และ 4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

 แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้
จ าแนกน าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ความหมายการนิเทศการศึกษา, ความส าคัญการนิเทศการศึกษา
, หลักการการนิเทศการศึกษา, กระบวนการการนิเทศการศึกษา, ทักษะการนิเทศการศึกษา, 
ประโยชน์การนิเทศการศึกษา, คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์, บทบาทของผู้นิเทศ, มาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์, จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์, รูปแบบหรือวิธีการในการพัฒนาวิชาชีพ, และ              
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 

ความหมายการนิเทศการศึกษา  

การนิ เทศการศึกษา ซึ่ ง เป็นศาสตร์สาขาหนึ่ ง  (Science) และเป็นวิชาชีพ ช้ัน สูง 
(Professional) เช่นเดียวกับวิชาชีพครูและวิชาชีพอื่นๆ ท่ีต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝนอบรมให้มีทักษะ
ความรู้อย่างแท้จริงก่อนท่ีจะเข้าสู่วิชาชีพ ซึ่ง วัชรา เล่าเรียนดี ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา 
เป็นลักษณะงานท่ีมอบหมายให้ครูหรือผู้นิเทศท่ีจะกระตุ้นให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองในการท่ีจะน า
วิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอนไปใช้ให้เหมาะสมโดยเน้นถึงทักษะในการติดต่อส่ือสารท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน การนิเทศการศึกษาจึงเป็นความพยายามท่ีจะช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น ผู้ท่ีจะท าหน้าท่ี
นิเทศจึงต้องเรียนรู้ให้เข้าใจในขั้นตอน วิธีการในการนิเทศก่อนท่ีจะน าความรู้ ส่ิงท่ีรู้ ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ใช้กลยุทธ์เทคนิควิธีท่ีเหมาะสม และมีศิลปะในการ
ด าเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จสูงสุด ศาสตร์ทางการนิเทศ              
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จึงต้องอาศัยศิลปะ (Arts) ความช านาญ (Skills) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพการนิเทศมีเป้าหมายท่ีส าคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยการพัฒนาการ
สอนของครูให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง44  

กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ กล่าวว่า การนิเทศ หมายถึง กระบวนการ  จัดบริหารการศึกษา             
เพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและ ความร่วมมือกับครู และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา               
เพื่อปรับปรุงการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา            
การนิเทศจะเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์เพราะเป็นปรัชญาท่ีแสวงหาความจริง ความรู้  และ
คุณค่าใน ส่ิ ง ต่ าง  ๆ  ท่ี เกี่ ยวข้องกับการศึกษา และเป็น ศิลป์ เพราะต้องอา ศัย เทคนิควิ ธี                  
และมนุษยสัมพันธ์ ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ติดต่อประสานงาน  การจูงใจเพื่อการเปล่ียนแปลง                
ไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา นอกจากนี้การนิเทศยังเป็นรูปแบบของการบริหารการศึกษา              
ท่ีต้องการการมี ส่วนร่วมของบุคคล เป็นลักษณะของการบริหารตามรูปแบบประชาธิปไ ตย                   
เพราะการนิเทศใช้หลักการต่าง ๆ ของประชาธิปไตยมาด าเนินการ ได้แก่ การเคารพซึ่งกันและกัน            
การประชุมปรึกษาหารือกัน การให้ความร่วมมือประสานงาน การร่วมมือแก้ปัญหา และยังแสดง
ทัศนะถึงการนิเทศการสอน โดยสรุปว่า การนิเทศการสอนเป็น  กระบวนการของผู้นิเทศ                    
ท่ีมุ่งจะปรับปรุงและ พัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุ่งท่ีพฤติกรรมของ  ครูท่ีจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้เรียน45  

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ
ในการ แนะน าช่วยเหลือ ครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศ
นั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่ง กันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ46   

สมาพร มณีออน และคณะ กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามของผู้นิเทศ
การศึกษาในการชวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนและ

                                                             
44

 วัชรา เล่าเรียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ :                    
ทฤษฎี กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 1-2.  

45
 กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, “การนิเทศการสอนในยุค 4.0” (บทความวิชาการ สาชาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562), 3. 
46

 กิตติศักด์ิ อังคะนาวิน, อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ “การนิเทศการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0” (วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1, 2561), 195. 
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สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน47  

ในทรรศนะของวาโร เพ็งสวัสด์ิ ได้ให้นิยามการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ              
ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศและ ผู้รับการนิเทศ โดยการใช้เหตุผลและปัญญาในการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน48   

วัชรา เล่าเรียนดี ไ ด้สรุปไว้ว่า การนิ เทศหมายถึง กระบวนการปฏิบั ติงานร่วมกัน                  
ด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันและกัน ระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 
หรื อระหว่ า ง เพื่ อนครู ด้ วยกัน  เพื่ อ ท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุ ง คุณภาพการ จัดการ ศึกษา                                 
และการจัดการ49 

กู๊ด (Good) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความพยายามทุกอย่าง
ของเจ้าหน้าท่ีผู้จัดการศึกษา ในการแนะน าครูหรือบุคคลอื่นท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษาให้รู้วิธีการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงการสอน50  

เซพีดา (Zepeda) ให้ความหมายของ การนิเทศ ว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาครูที่ต้องใช้
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยการใช้วิธีการท่ีหลากหลาย จนท าให้ครูสามารถเรียนรู้และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบผลส าเร็จตามท่ีต้องการได้ด้วยตนเอง              
อย่างต่อเนื่อง51  

                                                             
47

 สมาพร มณีออน และคณะ “ศึกษาแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี” (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  
(R2R) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2561), 7. 

48
 วาโร เพ็งสวัสด์ิ, การวิจัยทางการประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2544), 234. 

49
 วัชรา เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พิมพ์ครั้งท่ี 5 

(นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 8. 
50

 Good, Carter V., Dictionary of Education, 3rd ed., (New York: McGraw-Hill, 
1973), 572. 

51
 Zepeda, Sally J., Instructional Supervision: Applying Tools and Concepts, 

(Larchmont. NY: Eye on Education, 2003), 
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แนวคิดของสเปียร์ (Spears) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดการปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอนและกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู โดยมุ่งช่วยเหลือครู                 
ให้ช่วยเหลือตนเองได้52  

ไวลส์ และบอนดิ (Wiles and Bondi) กล่าวว่า การนิเทศ เป็นความร่วมมือกันในการพัฒนา
ด้านบุคลากรด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการ               
และการประเมินผล53  

กล๊ิคแมน (Glickman) ได้ให้ความเห็นว่าการนิเทศ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับงานและหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ในเรื่องการจัดครูเข้าสอน การจัดส่ือการสอน ส่ิงอ านวย
ความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมท้ังการประเมินการเรียนการสอน54 
นอกจากนี้ กล๊ิคแมน (Glickman) อธิบายความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า การนิเทศ เป็นหน้าท่ี
ของทางโรงเรียนท่ีจะต้องปรับปรุงการเรียนการสอน คือการช่วยเหลือโดยตรงต่อครูผู้สอน การพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมครูระหว่างการท างาน การพัฒนากลุ่มท างานและการวิจัยปฏิบัติการ ท้ังนี้เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น55  

เซอร์จิโอแวนนี (Sergiovanni) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาในปัจจุบันจะเน้นกระบวนการ
นิเทศการสอนมากกว่าการเน้นบทบาทของการนิเทศ ซึ่งการนิเทศในสมัยก่อนมักถือว่า เป็นหน้าท่ีของ
ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ท าหน้าท่ีนิเทศการศึกษาโดยตรง การมองการนิเทศการศึกษาในลักษณะบทบาท
ของผู้ท าการนิเทศโดยตรงจึงมีขอบเขตจ ากัด แต่ปัจจุบันจะมองการนิเทศการศึกษาในลักษณะของ
กระบวนการท างานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีคาดหวัง ในลักษณะเช่นนี้ ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการ
ท างาน ทุกคนจึงมีบทบาทในฐานะผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ในปัจจุบันจึงมีขอบเขตกว้างขวาง
มากกว่าในสมัยก่อนเป็นอันมาก กระบวนการท างานเกี่ยวกับการนิเทศท่ีได้ผลในปัจจุบันนี้ได้ยอมรับ
การท างานตามขั้นตอนของ กระบวนการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ เป็นการท างานอย่างมีระบบ 

                                                             
52

 Harold Spears, Improving the Supervision of Instruction (New York: 
Prentice-Hall, 1967), 16. 

53
 Wiles, J., and Bondi, J., Supervision: A Guide to Practice, 6thed, Upper 

Saddle River, (NJ: Pearson Prentice-Hall, 2004), 8. 
54

 Glickman, Carl D., Supervision of Instruction: A Developmental 
Approach, 2nded. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1990, 

55
 Glickman, Carl D., Supervision of Instruction (Newton, Massachusettes: 

Allyn and Bacon, 1985), 8-9. 
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ต้ังอยู่บนรากฐานของ ประชาธิปไตย ให้ความส าคัญแก่กระบวนการกลุ่ม และเน้นความมีมนุษย
สัมพันธ์ในกลุ่มของผู้ท างานร่วมกัน56  

 

ความส าคัญการนิเทศการศึกษา 

งานด้านการศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในปัจจุบัน              
มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ทางด้านการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลักสูตร เพราะความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ ในสาขาวิชาการต่างๆ ท่ีมีเพิ่มขึ้นรวมท้ัง
แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ ท่ีมีอย่างหลากหลายท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลง             
ด้านจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามไปด้วย ในขณะท่ีผู้บริหารครู และผู้เกี่ยวข้องอาจยังไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนให้ทันต่อสภาพความเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยล าพัง 
ท้ังในบริบทด้านการจัดการศึกษา จึงจ าเป็นต้องอาศัยการนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ หน้าท่ีนิเทศการศึกษาท้ังนี้ เพื่อให้ครูมีความเจริญงอกงาม               
ทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้ และน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  จึงกล่าวได้ว่า การนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีความ
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู
เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย
ท่ีวางไว้57  

รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการนิเทศการศึกษา ดังนี้          
1. สภาพสังคมเปล่ียนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ การเปล่ียนแปลง
ของสังคมด้วย การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นในองค์กร ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการ

                                                             
56

 Sergiovanni, Thomas J., and Starratte, Robert J., Supervision Human 
Perspective, 4th ed., (New York: McGraw-Hill Book, 1988), 8-10. 

57
 สมาพร มณีออน และคณะ “ศึกษาแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี” (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  
(R2R) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 
2561), 7. 
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เรียนรู้ ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ ทันสมัย อยู่เสมอ                  
3. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จ าเป็นต้องได้รับ
การช้ีแนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไข ปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง   
4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุมดูแลด้วย
ระบบการนิเทศการศึกษา  5. การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน จ าเป็นท่ีต้องมีการนิเทศ เพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่ ครู ท่ีมีความสามารถต่าง ๆ กัน  6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นต่อความ
เจริญงอกงามของครู ไม่ว่าครูจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝน
ตนเองอยู่เสมอในขณะท่ีท างานในสถานการณ์จริง 7. การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการ
ช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 8. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็น
บุคคลท่ีทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่เสมอ58  
 

หลักการการนิเทศการศึกษา 

 บริกส์ และ จัสแมน (Brigg and Jusman) ได้เสนอหลักการนิเทศการศึกษา ส าหรับผู้บริหาร
เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 1. การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 2. การนิเทศการศึกษา
ต้องเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์ 3. การนิเทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากร
หลายคนมากกว่าจะแบ่ง ผู้นิเทศออกเป็นรายบุคคล 4. การนิเทศการศึกษาควรต้ังอยู่บนรากฐาน            
การพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 5. การนิเทศการศึกษาต้องค านึงถึง               
ความถนัดของแต่ละบุคคล 6. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช่วยให้ผู้เรียน             
เกิดความรู้ ความสามารถตามความมุ่งหมายของการศึกษา 7. การนิเทศการศึกษาจะต้องเกี่ยวข้อง            
อยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และ การสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ                
8. การนิเทศการศึกษาควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีก าลังประสบอยู่ 9. การนิเทศการศึกษา
ควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น 10. การนิเทศการศึกษา                
ควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุ งสมรรถวิ สัย ทัศนคติ และ ข้อคิดเห็นของครู ให้ถูกต้อง                              
11. การนิ เทศการศึกษา ต้องพยายามหลีกเล่ียงการกระท าอย่าง เป็นพิธีการอย่างมาก ๆ                                          
12. การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือ และกลวิธีง่าย ๆ 13. การนิเทศการศึกษาควรต้ังอยู่บน
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 รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: เทมการพิมพ์,  

2557), 37. 
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หลักการและเหตุผล 14. การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน และสามารถประเมินผล              
ได้ด้วยตนเอง59  

อดัมส์ และ ด๊ิกกี๊ (Adams and Dickey) ได้กล่าวถึง หลักการนิเทศไว้ดังนี้คือ 1. การนิเทศ
การศึกษาช่วยให้ครูรู้จักคิดค้นหาวิถีทางการท างานอย่างอิสระให้ครูตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้นิเทศไม่ควร 
ก าหนดให้ครูท าอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่จ าเป็นต้องคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ 2. การนิเทศการศึกษา
เป็นการช่วยให้ ครูรู้จักวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหาได้ตรงจุด 3. การนิเทศการศึกษาท า
ให้ครูเกิดความมันคงและ เช่ือมันในความสามารถของตนเอง ท าให้เกิดความมันใจในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 4. การนิเทศการศึกษาช่วยให้ครูเข้าใจแนวปรัชญาทีถูกต้องเพื่อการปฏิบัติงาน
เป็นไปในทางเดียวกัน60  

เซอร์จิโอแวนนี และ สตาร์เร็ตต์ (Sergiovanni and Starratt) ได้เสนอหลักการนิเทศ ไว้ดังนี้ 
คือ 1) การบริหารต้องค านึงถึงการปรับปรุงทางการเรียนโดยท่ัวไป 2) การนิเทศการศึกษา                   
ต้องค านึงถึงการจัดใหม่ความสะดวกสบายทางวัตถุต่าง ๆ และรวมไปถึงด าเนินการโดยท่ัวไป               
3) การบริหารและการนิเทศ โดยหน้าท่ีแล้ว ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ท้ังสองอย่างจะต้องมีส่วน
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรืองการด าเนินงานด้านระบบการศึกษา            
4) การนิเทศการศึกษาจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐาน ทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์ และจะต้องต้ังอยู่           
บนพื้นฐานปรัชญาประชาธิปไตย 5) การนิ เทศการศึกษา จะต้องยึดทัศนคติและวิธีการ                  
ทางวิทยาศาสตร์ 6) การนิเทศการศึกษาในสถานท่ี ท่ีไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้               
จะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาการศึกษา การปรับปรุ งและการประเมินผล ท้ัง ส่วนท่ีเป็น
กระบวนการและผลท่ีเกิดขึ้น 7) การนิเทศการศึกษาจ าเป็นต้องสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ไม่ใช่การเขียน
ใบส่ังให้ท าต้องมีการวางแผนอย่างมี ระเบียบ มีการประสานความร่วมมือกัน และ 8) การนิเทศท่ีดี 
จะต้องเป็นวิชาชีพ ต้องส่งเสริมการหาแนวทางการ ประเมินบุคลากรวิธีการและผลจะต้องมุ่งไป                  
สู่มาตรฐานท่ีต้ังไว้61 

นอกจากนี้ ฟรานเซท (Franseth) ได้สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการนิเทศการศึกษา             
โดยเน้นในบทบาทของผู้น ากลุ่ม ดังนี้ 1. การนิเทศจะมีผลต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการ
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ตกลงร่วมกันของคณะครูและ ศึกษานิเทศก์ ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 
2. การนิเทศโดยครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาการให้การช่วยเหลือ  3. การนิเทศท่ีดีจะต้องสร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันใน การช่วยเหลือครู และจะต้องท าให้ครูรู้สึก
ว่าจะช่วยให้เขาพบวิธีท่ีดีกว่าในการท างานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์62  

เบอร์ตัน และบรูกเนอร์ (Burton and Brueckner) ได้เสนอหลักการนิเทศไว้ 4 ประการ คือ 
1) การนิเทศการศึกษาควรถูกต้องตาม หลักวิชา (theoretically sound) ค่านิยม จุดประสงค์และ
นโยบายทีเกี่ยวข้องเป็นไปตามความจริงและตามกฎเกณฑ์ ของเรื่องนั้นๆ ควรจะวิวัฒนาการท้ังด้าน
เครื่องมือ และกลวิธี โดยมีจุดหมายและ นโยบายทีแน่นอน 2) การนิเทศ การศึกษาควรจะเน้นวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) คือ ควรจะเป็นไปอย่างมีล าดับ และมีวิธีการในการศึกษา
ปรับปรุงและประเมินผลสิงต่าง ๆ ภายในขอบเขตของงานนั้น ท้ังนี้ย่อมหมายรวมท้ังด้านกระบวนการ 
นิเทศการศึกษา และส่ือท่ีใช้ในการนิเทศ และควรได้ม้าจากการรวบรวมและสรุปผลจากข้อมูลอย่าง
ถูกต้องเป็นที เช่ือถือได้และอย่างมีระเบียบมากกว่าการสรุปเอาจากความคิดเห็น 3) การนิเทศ
การศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย (democratic) คือ จะต้องเคารพในตัวบุคคลและความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้มีการร่วมมือและใช้ ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มาก
ท่ีสุด โดยใช้อ านาจน้อยทีสุดและอ านาจนั้นต้องได้มาจากหมู่ คณะ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของหมู่คณะไปสู่เป้าหมาย 4) การนิเทศการศึกษาควรจะเน้นการสร้างสรรค์(creative) คือ ควรจะ
แสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล แล้วเปิดโอกาสให้แสดงออกเพื่อพัฒนา ความสามารถ
นั้นอย่างเต็มท่ี และควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความ 
คล่องตัวในการท างานให้มากท่ีสุด63  

ส าหรับมาร์ค, สตูปส์ และ สตูปส์ (Marks, Stoops, and Stoops) กล่าวถึง หลักการนิเทศ      
ไว้ดังนี้  

1. การนิเทศการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 2. การนิเทศการศึกษาเป็นการ
ให้บริการแก่ครู 3. การนิเทศการศึกษาควรปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรใน
สถานศึกษา 4. การนิเทศการศึกษาช่วยช้ีให้เห็นความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษาเด่นชัดขึ้น    
5. การนิเทศการศึกษาช่วยให้จุดมุ่งหมายของการนิเทศชัดเจนขึ้น 6. การนิเทศการศึกษาช่วยสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับชุมชน 7. การนิเทศการศึกษาช่วยในการจัดและ
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บริการกิจกรรมการเรียนการสอน 8. การนิเทศการศึกษาขึ้นอยู่กับครู และผู้บริหารการศึกษา               
ท้ังในและนอกสถานศึกษา 9. การนิเทศการศึกษาควรมีงบประมาณประจ าปีสนับสนุน 10. การนิเทศ
การศึกษาควรได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย 11. การนิเทศการศึกษาควรได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหาร 12. การนิเทศการศึกษาควรเผยแพร่ผลการวิจัยใหม่ ๆ ทางการศึกษา และสนับสนุน
ให้มีการน าเข้าสู่ภาคปฏิบัติ 13. การนิเทศการศึกษาควรมีการประเมินผลโดยผู้ร่วมงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกโครงการ64  

อดัมส์ และ ด๊ิกกี้ (Adams and Dickey) ได้ให้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศ ดังนี้               
1. การนิเทศเป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม 1.1 การจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน 
เพื่อให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิธี สอนต่าง ๆ  1.2 ช่วยพัฒนาความรู้ทางวิชาการเฉพาะ             
ให้เทคนิควิธีสอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 1.3 พัฒนาความเช่ือมั่นในการสอน และมี
ประสบการณ์ในการใช้ส่ือการสอน 1.4 พัฒนาทัศนคติและอุดมการณ์ในการท างาน ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 1.5 พัฒนาประมวลรายวิชา โครงการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน 1.6 ร่วมมือจัดท าส่ือการสอนชนิดต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และหาได้ในโรงเรียน และ
ท้องถิ่น 1.7 ช่วยพัฒนาประสบการณ์การประเมินผล เทคนิคการใช้เครื่องมือประเมินผล 1.8 ช่วย
วางแผนและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีปัญหาการเรียน และปัญหาอื่น 2. การนิเทศมีความเป็นประชาธิปไตย 
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าของการศึกษา มากกว่าท่ีจะเป็นโดยต าแหน่ง 2.2 ต้องยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้ครูมีอิสระ ใช้ความสามารถของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนของ
นักเรียนให้ดีขึ้น 2.3 เปิดโอกาสให้ครูมีความคล่องตัวในการด าเนินงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวางแผนการท างาน  2.4 การใช้อ านาจหน้าท่ี ควรเป็นท่ี
ยอมรับจากกลุ่มและหมู่คณะผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ 2.5 อ านาจย้อมเปล่ียนแปลงไปตาม
วิถีประชาธิปไตย ทุกคนมีโอกาสท่ีจะแสดงความสามารถ และความเป็นผู้น า 2.6 ผู้บริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ ครู จะต้องร่วมมือกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน 3. การนิเทศเป็น
กระบวนการสร้างสรรค์ 3.1 ผู้นิเทศและครูร่วมกันสร้างบรรยากาศในการนิเทศด้วยการประชุม
ปรึกษากัน 3.2 ผู้นิเทศให้อิสระแก่ครูได้มีความคิดสร้างสรรค์ตามความสามารถของแต่ละคน 4. การ
นิเทศยึดหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 4.1 ให้การยอมรับนับถือบุคคลอื่น เป็นพื้นฐานในการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ 4.2 ให้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ 4.3 สร้างความเช่ือถือ และศรัทธาให้
เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือเพื่อสร้างมิตรภาพกับ บุคคลอื่น ๆ 5. การนิเทศเพื่อสร้างเสริมขวัญและ
ก าลังใจ 5.1 ขวัญและก าลังใจของครูดีย่อมส่งผลในการท างานให้ดีตามไปด้วย 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของ
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นักเรียนขึ้นอยู่กับขวัญของครูท่ีให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน  5.3 ครูเองก็ต้องการขวัญและก าลังใจ 5.4 การ
ด าเนินงาน ควรจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 6. การนิเทศ
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 6.1 งานนิเทศเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 6.2 งานนิเทศเป็นการปรับปรุงการสอนของครู  6.3 งานนิเทศเป็นการพัฒนาหลักสูตร 6.4 
การประเมินผลการสอน มีความจ าเป็นในการปรับปรุงการเรียนการสอน 7. การนิเทศเป็นการ
ประสานสัมพันธ์ ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่น ๆ 7.1 การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่น ๆ 7.2 การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น ๆ65 

ธีรศักด์ิ เล่ือยไธสง ได้น าเสนอหลักการของการนิเทศ ดังนี้ 1. ด าเนินการตามกระบวนการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 3. กิจกรรมการนิเทศ
ตรงกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู 4. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งวิทยาการให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงาน 5. สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู66   

ชาญชัย อาจินสมาจาร ได้รวบรวมหลักการนิเทศการศึกษาท่ีดีได้ดังนี้คือ 1. นิเทศการศึกษา
จะต้องสัมพันธ์กับการบริหาร การบริหาร นอกจากจะให้บริการในส่ิง ต่างๆ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารและ
เครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย เหล่านี้คือ ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนิเทศการศึกษาเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงสถานการณ์ดังกล่าว “ถึงแม้ว่าการนิเทศการศึกษาจะเป็น งานท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตของการ
บริหาร แต่ถือว่าเป็นส่วนส าคัญของการบริหารนิเทศการศึกษา ในช้ันต้นจึงควรเป็นงานท่ีไม่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการจัดการ (Non managerial Service) ภายใต้ความรับผิดชอบของการบริหาร”             
เป็นท่ีเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่ากับการบริหารมีความสัมพันธ์กันอย่าง ใกล้ชิดการบริหาร และนิเทศ
การศึกษาท่ีดีมีหน้าท่ีเหมือนกัน นั่นก็คือการสร้างสรรค์สภาพท่ีเหมาะสม ส าหรับกระบวนการศึกษา
และคงไว้ซึ่งระดับความมีประสิทธิภาพของส่ิงดังกล่าว ในกระบวนการท้ังสองนี้ (การบริหารและการ
นิเทศ) ถือว่าจะขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไม่ได้ การบริหาร ก่อให้เกิดการเรียนการสอนและนิเทศการศึกษา             
ในสถานการณ์ดังกล่าวแล้วประเมินผลดีผลเสีย จากนั้นก็หาวิธีปรับปรุงส่ิงดังกล่าว “การบริหาร               
และนิเทศการศึกษาถือว่าแยกออกจากกันไม่ได้ ท้ังสองส่ิงจะต้องประสานสัมพันธ์กัน และรวมถึง             
ในการท าหน้าท่ีต่อระบบการศึกษา” 2. นิเทศการศึกษาควรต้ังอยู่บนพื้นฐานของปรัชญา                     
หมายความว่า นโยบาย แผน ค่านิยม และความหมายของนิเทศการศึกษาควรถูกก าหนดโดยแนวทาง
ของปรัชญาหรือวิถีชีวิตในสังคม ซึ่งเรา จะให้การศึกษาแก่สังคมนั้น จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย นโยบาย                   
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และแผนจะถูกตรวจสอบโดยวิธีการทาง ปรัชญาโดยให้สอดคล้องกับชีวิตในชุมชน ด้วยเหตุนี้                
ข้อมูลทางปริมาณจะถูกตรวจสอบอย่างพินิจ พิเคราะห์เพื่อการแสดงถึงคุณภาพหรือความส าคัญ              
และความเพียงพอ จะต้องมีการตีค่าจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายโดยอาศัยความต้องการ อุดมการณ์ 
และความพึงพอใจของชุมชน ส่ิงเหล่านี้ ต้องสัมพันธ์ กับการบวนการวิวัฒนาการของโลก                 
และความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะท่ีเราใช้วิธีการทางปรัชญา จ าเป็นอย่างยิ่ง             
ท่ีจะต้องใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาและความคิดอย่างพินิจ พิเคราะห์ นี่เป็นงานยากพอสมควร
และจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลท่ีได้รับการฝึกฝนมาแล้ว จึงจะได้ข้อสรุปท่ีถูกต้อง สมบูรณ์และมีเหตุผล 
ดังนั้นคุณประโยชน์ของปรัชญาท่ีมีต่อนิเทศการศึกษาจึงต้ังอยู่บนขอบข่ายของค่านิยม และวัฒนธรรม
ทางสังคม ทรัพยาการและความพอใจของชุมชน ปัญหาและสภาพภูมิอากาศของชุมชน ตลอดจน
วิธีการทางการประเมินท่ีได้จาการศึกษา ส่ิงท้ังหมดจะเป็นข้อช้ีแนะในการจัดองค์การและ ปฏิบัติงาน
ของกระบวนการทางการศึกษา นอกจากนี้ ควรเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา เนื้อหาวิชา  
และวิธีการ เพราะส่ิงเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกคนในสังคมและชุมชน 3. การนิเทศการศึกษาควรเป็น
วิทยาศาสตร์ กิจกรรม แผน วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ การตั้งอยู่บนเจตคติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
การนิเทศการศึกษาควรเน้นในเรื่องการทดลอง การสังเกต การวินิจฉัย และความเช่ือถือได้ การนิเทศ
การศึกษาควรใช้การค้นพบทางการวิจัย ข้อสอบ มาตรฐานและการวิเคราะห์ สถิติ ควรจะมีการ
ตรวจสอบถึงความเท่ียงตรงของข้อมูลการนิเทศการศึกษา ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์จะแปลความหมาย             
ของจุดหมาย นโยบาย วิธีการบนพื้นฐานของเป็นความจริงและ ตามกระบวนการสังคมประชาธิปไตย
และการศึกษา การนิเทศการศึกษาจะเริ่มต้นด้วยการให้ได้มาซึ่ง ความสมบู รณ์ ความถูกต้อง             
ของความเป็นไปของโรงเรียน อุปกรณ์การสอน และเทคโนโลยีทางการสอน การนิเทศการศึกษา             
ได้มาซึ่งความรู้ท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะอย่าง แรงจูงใจและบุคลิกภาพของ ผู้เรียน ตลอดจน
ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาควรจะก้าวไปด้วยความมั่นใจ ในความคิดอย่าง
พินิจพิ เคราะห์และการวิ เคราะห์ จุดมุ่ งหมายเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ นักเรียน และ ครู 
“ศึกษานิเทศก์จ าจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับความต้องการทางบุคลิกภาพของศึกษานิเทศก์แต่
ละคนเพราะเขาจะต้องไปพบกับความต้องการท่ีเกิดจากการสอนของครูในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่ง” แม้กระท่ังสมุดรายงานของนักเรียนก็จะต้องมีการประเมินผลอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าบางครั้งวิธีการ              
ทางวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถน าไปใช้กับการนิเทศการศึกษาท่ีดีได้ก็ตาม แต่เราก็ต้องใช้ความคิดท่ีมี
เหตุผลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปท่ีสมบูรณ์และเป็นทฤษฎีท่ีใช้การได้ 4. การนิเทศการศึกษาควรเป็น
ประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาควรเป็นเรื่องของการร่วมมือซึ่งทุกคนมีสิทธิท่ีจะท าประโยชน์ให้ได้ 
สิทธิในการร่วมมือในการเลือกอุปกรณ์และวิธีการสอนเป็นสิทธิของครูทุกคน “สิทธิในการช่วย
ตัดสินใจในเส้นทางของการเรียนการสอนย่อมเป็น สิทธิของครูทุกคน”การนิเทศการศึกษาในสมัยใหม่
คารพในตัวของแต่ละบุคคลและบุคลิกภาพของ นักเรียนตลอดจนครูและเจ้าหน้าท่ีทางการศึกษาอื่นๆ 
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และยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่าง บุคคลของเขาท้ังหลาย “ผู้น าทางการนิเทศการศึกษา
จะต้องมีความอดทนเมื่อกลุ่มบุคคลไม้ได้อยู่ใน ระดับความคาดหวังของเขา” เขาควรกระท าทุกส่ิง            
ทุกอย่างเพื่อสนับสนุนกลุ่มบุคคลนั้น” ความรู้สึก ต่อการท างานท่ีมีประโยชน์ย่อมเป็นพื้นฐานขั้นต้น
ส าหรับโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีดี ความกระตือรือร้นความคิดริเริ่มความคล้องแคล้วล้วนแต่เป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อการสอน” การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตยให้โอกาสอย่างเต็มท่ีในการอภิปราย 
การแสดง ทัศนะและความคิดอย่างเสรี การให้ทุกคนมีส่วนร่วมและท าประโยชน์ต่อการปรับปรุง
สถานการณ์และ กระบวนการทางการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตยเช่ือว่า   
ทุกคนมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพลังและความสามารถในการช่วยให้เกิดความเจริญ              
งอกงาม และการปรับปรุง ดังนั้น การนิเทศการศึกษาแบบประชาธิปไตย จึงจูงใจให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ความเช่ือมั่นในตนเอง และความรู้สึกส านึกต่อความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของแต่ละบุคคล 
ผู้น าท่ีดีควร ปฏิบัติงานสู้เป้าหมายร่วมของทุกคนและแก้ปัญหาโดยอาศัยวิธีการท่ีทุกคนเห็นด้วย               
ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  การนิเทศการศึกษาท่ีดีย้อมมีความมั่นใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของงานท่ีคนท า
และพร้อม ท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเขา ศึกษานิเทศก์ท่ีเป็นผู้น ากลุ่ม ย้อมกระท าทุกส่ิง             
ทุกอย่าง อย่างเป็นไปได้เพื่อท่ีจะสร้างความรู้สึกให้กับสมาชิกว่า ความคิดเห็นของเขาเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง 
เพราะการนิเทศการศึกษาจะให้โอกาสส าหรับความเจริญงอกงามและการปรับปรุง นอกเหนือจากส่ิง 
ดังกล่าวทังหมด ศึกษานิเทศก์จะต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน นอกจากนี้โปรแกรมการนิเทศ                
การศึกษาในทุกลักษณะจะต้องสะท้อนความรู้สึกอันลึกซึ้งในเรื่องมนุษยสัมพันธ์อีกด้วย การนิเทศ 
การศึกษายังประเมินผลผลิตทางการศึกษาไม่เพียงแต่บนพื้นฐานของความรู้เท่านั้น หากยังรวมถึง 
ทักษะความเข้าใจและเจตคติของเด็กนักเรียนท่ีได้รับ ส่ิงท่ีควรตระหนักก็คือ “ความสัมพันธ์แบบ 
ประชาธิปไตยระหว่างศึกษานิเทศก์กับครู และนักบริหารจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบประชาธิปไตย 
ระหว่างนักเรียนและครู” การนิเทศการศึกษาท่ีดีจะใช้ลักษณะภาวะผู้น าแทนการใช้อ านาจ และถ้า             
จ าเป็นต้องใช้อ านาจ อ านาจนั้นก็มาจากความจ าเป็นของสถานการณ์ ความรู้ และทักษะ แต่ไม่ใช่             
มาจากต าแหน่งท่ีศึกษานิเทศก์นั้นด ารงอยู่ การนิเทศการศึกษามีความหมายในการแก้ปัญหาและ                    
“ถ้าหากการนิเทศการศึกษาท่ีดีเน้นในเรื่องกระบวนการหมู่คณะ มันจะสร้างหมู่คณะท่ีเข้มแข็งขึ้น                 
ซึ่ง  “หมู่คณะดังกล่าวมีความรู้ สึกว่าตนเองเป็น ผู้ควบคุมทิศทางเอง หาใช่ถูกควบคุมจาก
บุคคลภายนอกไม่ การนิเทศการศึกษาดังกล่าวจะยอมรับสมาชิกทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงมีความรู้สึก   
อันเดียวกัน มันจึงท าให้ทุกคนมีความรู้สึกพอใจท่ีจะก้าวต่อไป”  5. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการ
สร้างสรรค์ การนิเทศการศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกคนแสดงออกได้อย่างเสรี โดยการเข้ามามี                  
ส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการให้ค าแนะน า             
สร้างวิธีการใหม่เพื่อประดิษฐ์และการผลิตส่ิงใหม่ ๆ ส่ิงดังกล่าว ท้ังหมดมีความจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาและความก้าวหน้า แนวทางของชีวิตตามระบอบ ประชาธิปไตยย้อม ให้อิสระในการแสดงความ
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คิดเห็น การเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องความสนใจและ เป้าหมาย ตลอดจนปฏิกิริยาของหมู่คณะ                
ซึ่งจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น “ศึกษานิเทศก์ท่ีมี ความคิดสร้างสรรค์จะรวบรวมตัวอย่าง      
ของประสบการณ์ หลักสูตรและเทคนิคการสอนเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม จัดเป็นหมวดหมู่แล้วมอบให้กับ
ครู นี่จะเป็นวิธีการท่ีดีส าหรับให้โอกาสท่ีเต็มไปด้วยความรู้ต่าง ๆ แก่ครู” การนิเทศการศึกษาสงเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และได้รับคุณประโยชน์จากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม การนิเทศการศึกษาแบบ
ประชาธิปไตยประกอบด้วย “กระบวนการท้ังหมดท่ีใช้ทรัพยากร มนุษย์ท่ีเหมาะสม และทรัพยากร
วัตถุท่ีมีอยู่ เพื่อท าให้เป้าหมายของหน่วยงานส าเร็จลุล่วงไปได้อย่า ง มีประสิทธิผล” การนิเทศ
การศึกษาจะมีลักษณะยืดหยุ่น ดังนั้นจึงสามารถปรับการนิเทศการศึกษาให้ สนองต่อความต้องการ
ของสถานการณ์หนึ่งได้ การเข้าร่วมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีช้า แต่ในระยะยาว 
ภาวะผู้น าท่ีเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จะประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ ในแนวทางชีวิตตาม
ระบอบประชาธิปไตย  6. การนิเทศการศึกษาควรส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า หมายความว้า การ
นิเทศ การศึกษาจะต้องเล็งไปท่ีการส่งเสริมความเจริญงอกงานของนักเรียนและครู และให้เขา 
(นักเรียนและ ครู) ได้ไปปรับปรุงสังคมอีกต่อหนึ่ง การนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ “ต้องเข้าถึงการเรียน
การสอนในห้อง ช้ันเรียน การนิเทศการศึกษาไม่ใช่วิธีการพยากรณ์เหตุการณ์ในห้องเรียนอย่างผิวเผิน 
แต่มันเป็นงานท่ีกว้างขวางมากกว่าแค่การเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว” นอกจากนี้                    
ยังควรส่งเสริมภาวะ ผู้น าท่ีจะก่อให้เกิดการต่อเนื่องเกี่ยวกับแผน นโยบายและกระบวนการ                   
ทางการศึกษา ควรพัฒนาวิธีการทางการเรียนการสอนโดยก่อให้เกิดความเหมาะสมของบรรยากาศ
ทางกายภาพทางสังคมและทาง จิตวิทยา ศึกษานิเทศก์สามารถแนะน าวิธีการใหม่ๆ อาจกล่าวได้ว่า    
ส่ิงดังกล่าวเป็นโอกาสโดยตรงของ ศึกษานิเทศกท่ีจะท าคุณประโยชน์ให้กับการเรียนการสอน               
ในช้ันเรียน”   ศึกษานิเทศก์ควรประสาน และผสมผสาน ทรัพยากรวัสดุและความพยายาม (Effort)      
ต่าง  ๆ เข้ า ด้วยกัน นอกจากนี้ ยั งควรพัฒนาสภาพท่ีก่อให้ เกิดความมั่นคงอันจะน าไป สู่                      
ความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังควรพัฒนาสภาพท่ีก่อให้เกิดความมั่นคง                 
อันจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อความส าเร็จของงาน การนิเทศการศึกษาท่ีดี            
ก็เหมือนกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะตัดสินใจจากผลท่ีได้รับ “หลักสูตรจึงควรออกแบบเพื่อปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ของบุคคลท่ีหลักสูตรได้ออกแบบมาส าหรับเขาเพื่อว่า               
เขาจะได้ปรับตัวให้เข้ากับแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ” การนิเทศการศึกษาจึงควรมีขั้นตอนและ
เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาท่ีดีกว่า  7. การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิชาชีพ การนิเทศ
การศึกษาถือเป็นบริหารอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกับวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลด้วยตัวเอง            
อยู่เสมอในด้านเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ยังควรประเมินแผน วิธีการและบุคลากร 
เพื่อท่ีจะได้พัฒนามาตรฐานและ ความรู้พิเศษ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ การประเมินผลใช้                       
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์และ การพัฒนาเท่านั้น แมคเมินนีย์ (McMermey) ได้กล่าวไว้ว่า 
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“ผลจากการประเมินควรน ามาใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับความเจริญงอกงาม     
มากกว่าจะเป็นแนวคิดในการจับผิด” ศึกษานิเทศก์นอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ
แล้ว ยังคงต้องปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัย อยู่ เสมอเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ ๆ ของทฤษฎีและ             
ความเป็นไปของการศึกษา ตลอดจนลักษณะของการเปล่ียนแปลงทางสังคม ศึกษานิเทศก์ก็จะท าส่ิง
เหล่านี้โดยการศึกษาด้วยตัวเอง น าตนเอง และ การประเมินผลตนเอง การนิเทศการศึกษาท่ีดีควร
พัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนเองอีกด้วย ดังนั้นผลผลิตของการนิเทศการศึกษาจึงควรเป็น
การส่งเสริมความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ พัฒนา หลักสูตรปรับปรุงการเรียนการสอน และก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน”67   

รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของการนิเทศ ดังนี้                     
1. หลักความถูกต้องตามหลักวิชาการ (Theoretical Principle) หมายถึง ความถูกต้อง                         

ตามหลักทฤษฎี กฎเกณฑ์ ตามหลักวิชาในการนิเทศ กล่าวคือ 1.1 การนิเทศควรจะเป็นไปตาม
ค่านิยม วัตถุประสงค์และนโยบาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นโดยเฉพาะ 1.2 การนิเทศควรจะเป็นไปตาม
ความเป็นจริง และตามกฎเกณฑ์ของเรื่องนั้น ๆ 1.3 การนิเทศควรจะวิวัฒนาการทางด้านเครื่องมือ
และกลวิธี โดยมีจุดมุ่งหมายและนโยบายท่ีแน่นอน 2. หลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Principle)                   
เนื่องจากการนิ เทศการศึกษาเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการแก้ปัญหา                       
การปฏิบัติงานในช้ันเรียน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
กล่าวคือ 2.1 การนิเทศควรเป็นไปอย่างมีล าดับ มีระเบียบและมีวิธีการในการศึกษาปรับปรุง                  
และประเมินผลส่ิงต่าง ๆ ท้ังนี้ย่อมหมายรวมท้ังด้านกระบวนการนิเทศ และบรรดาอุปกรณ์ท่ีใช้                
ในการนิเทศด้วย 2.2 การนิเทศควรได้มาจากการรวบรวม และสรุปผลจากข้อมูลอย่างเป็นปรนัย           
มีความถูกต้องแน่นอนเป็นท่ีเช่ือถือได้ ไม่ใช่การสรุปอย่างง่ายจากส่ิงท่ีปรากฏ 3. หลักประชาธิปไตย 
(Democratic Principle) หมายถึง การให้การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้นิเทศและครู               
ผู้นิเทศต้องยอมรับในความเป็นมนุษย์ (Humanism) ของครู ซึ่งย่อมมีความสามารถในการไตร่ตรอง 
และความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ หลักประชาธิปไตยจึงมีแนวคิดท่ีจะต้องพิจารณายึดถือปฏิบัติดังนี้   
3.1 การนิเทศจะต้องเคารพในบุคคล และความแตกต่างของแต่ละบุคคล และพยายามส่งเสริม               
การแสดงออกของแต่ละบุคคลอย่างเต็มท่ี 3.2 การนิเทศจะต้องเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ                         
และใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากท่ีสุด 3.3 การนิเทศควรใช้อ านาจ                  
ให้น้อยท่ีสุด และอ านาจนั้นจ าเป็นจะต้องได้จากหมู่คณะ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหมู่คณะ
ไปสู่เป้าหมาย 4. หลักการริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Principle) เนื่องจากการนิเทศการศึกษา              

                                                             
67

 ชาญชัย อาจินสมาจาร , การนิเทศการศึกษา (ปัตตานี: สถาบันเพื่อความก้าวหน้า                 
ทางวิชาการ, ม.ป.ป.), 22-26. 
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เป็นกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการท างานของครู จึงเป็นเรื่องของการแสวงหา
ส่ิงท่ีดีกว่า ผู้นิเทศจึงควรเปิดโอกาสให้ครูได้คิดและตัดสินใจในการวางแผนและการท างานด้วยตนเอง        
อีกท้ังการนิเทศจะต้องเป็นเรื่องของจุดมุ่งหมาย ท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงมีความ
จ าเป็นต่อการนิเทศอย่างหนึ่ง กล่าวคือ 4.1 การนิเทศควรจะแสวงหาความพิเศษของแต่ละบุคคล 
แล้วเปิดโอกาสให้แสดงออก และพัฒนาซึ่งความสามารถนั้นอย่างสูงสุด 4.2 การนิเทศควรจะมีส่วนใน
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานให้มากท่ีสุด              
5. หลักภาวะผู้น า (Leadership Principle) ผู้นิเทศเปรียบเสมือนตัวการหรือพาหะของการ
เปล่ียนแปลง (Change Agency) ผู้นิเทศจึงต้องมีคุณลักษณะท่ีสามารถสร้างความศรัทธา เช่ือมั่น 
และยอมรับจากครู ผู้นิเทศจึงจ าเป็นต้องเป็นนักวิชาการ มีความรอบรู้ในวิชาการทุกด้าน กล่าวคือ  
5.1 ผู้นิเทศจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของครู ไม่ยึดถื อความรู้สึก และความ
ต้องการของตนเป็นหลัก 5.2 การตัดสินใจต่าง ๆ จะต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจของกลุ่ม ผู้มีข้อ
พิสูจน์การตัดสินใจท่ีดีจะต้องเป็นการตัดสินใจของสมาชิกของกลุ่ม 5.3 ผู้นิเทศจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง 
และมีปฏิสัมพันธ์กับครูให้มากท่ีสุด เพราะนอกจากจะเข้าใจถึงสภาพและปัญหาท่ีเป็นอยู่ ยังจะช่วยให้
ครูมีความไว้วางใจ ยึดถือในความสัมพันธ์ด้วย 6. หลักมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Principle) 
หมายถึง การนิเทศการศึกษา จะต้องเน้น ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ใน
กลุ่ม กล่าวคือ 6.1 การนิเทศจะต้องส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าการ
แข่งขัน ชิงดี ชิงเด่น 6.2 การนิเทศจะต้องสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่าย
ปฏิบัติการ ได้แก่ ครู เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากท้ังสองฝ่าย โดยสรุปหลักการ
นิเทศการศึกษา ดังนี้ 1. จะต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นความร่วมมือ ร่วมใจในการ
ด าเนินงาน ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 2. มุ่งให้
ครูรู้จักวิธีคิดค้นการท างานด้วยตนเอง มีความสามารถในการน าตนเอง และ สามารถตัดสินปัญหาของ
ตนเองได้ 3. เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษ ของแต่ละบุคคลแล้ว เปิดโอกาสให้ได้แสดงออก 
และพัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มท่ี 4. จะต้องสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ยั่วยุและสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกันและต้องท าให้ครูรู้สึกว่า จะช่วยให้เขาพบวิธีท่ีดีกว่า ในการท างาน เพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ 5. การนิเทศ ควรเป็นไปอย่างง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตอง68  
 

                                                             
68

 รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: เทมการพิมพ์,  
2557), 25-29. 



  39 

กระบวนการนิเทศการศึกษา 

แฮร์ริส (Harris) ได้เสนอกระบวนการนิเทศไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1. การประเมินสภาพ              
การท างาน (assessing) เป็นการศึกษาสภาพต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลท่ีก าหนด                   
ถึงความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ ได้แก่ 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะ
ศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ของเรื่องต่างๆ 1.2 การสังเกตเป็นการมองส่ิงรอบตัว              
ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน 1.3 การทบทวนเป็นการตรวจสอบส่ิงรอบตัวอย่างต้ังใจ  1.4 การวัด
พฤติกรรมการท างาน และ 1.5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน 2. การจัดล าดับคามส าคัญของ
งาน (prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมายจุดประสงค์และกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับ
ความส าคัญ ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ ได้แก่ 2.1 การก าหนดเป้าหมาย 2.2 การก าหนดวัตถุประสงค์
เฉพาะ 2.3 การก าหนดทางเลือก และ 2.4 การจัดล าดับความส าคัญของงาน  3. การออกแบบวิธี
ท างาน (designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนดโครงการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ ได้แก่ 3.1  การจัดสายงานเป็นการจัด
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานให้สัมพันธ์กัน 3.2 การหาวิธีการน าเอาทฤษฎี หรือหลักการไปสู่การ
ปฏิบั ติ 3.3 การเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมท่ีจะท างาน 3.4 การจัดระบบการท างาน และ                
3.5 การก าหนดแผนในการท างาน 4 . การจัดสรรทรัพยากร ( allocating resources)                                
เป็นกระบวนการแบ่ง และก าหนดทรัพยากรต่างๆ เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       
ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ ได้แก่ 4.1 การก าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
4.2 การจัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่างๆ 4.3 การก าหนดทรัพยากร ท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับ
ความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 4.4 การมอบหมายบุคลากร ให้ท างานในแต่ละโครงการหรือแต่ละ
เป้าหมาย 5. การประสานงาน (coordinating) เป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับคน เวลา                           
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การเปล่ียนแปลงบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ ได้แก่                  
5.1 การประสานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น 5.2 การสร้างความ
กลมกลืนและความพร้อมเพรียงกัน 5.3 การปรับการท างานในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพให้มาก             
ทีสุด 5.4 การก าหนดเวลาในการท างานในแต่ละช่วง 5.5 การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น                       
6. การช้ีน าในการท างาน (directing) เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสภาพ              
ท่ีเหมาะสม อันจะสามารถบรรลุผลในการเปล่ียนแปลง ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ ได้แก่ 6.1 การแต่งต้ัง
บุคลากร 6.2 การก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการท างาน 6.3 การก าหนดระเบียบแบบแผน 
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เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรืออัตราเร่งในการท างาน 6.4 การแนะน าการปฏิบั ติงาน และ                        
6.5 การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน69  

แอคคีสันและเมเรดิก (Acheson and Meredith) ได้เสนอกระบวนการนิเทศไว้ 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1. จัดประชุมเพื่อวางแผน (planning conference) โดยมีผู้นิเทศกับครูผู้รับการนิเทศ เพื่อให้
ครูได้มีโอกาสในการน าเสนอความต้องการ ประเด็นท่ีสนใจ จะปรับปรุงและพัฒนาความมุ่งหวัง              
ท่ีจะพัฒนาบทบาทของผู้นิเทศในขั้นตอนนี้ก็คือ ช่วยให้ครูเข้าใจเรื่องท่ีครูสนใจ ให้ครูได้มองเห็นภาพ
การสอนของตนเองในปัจจุบันร่วมกัน พิจารณาเทคนิคใหม่ๆ ท่ีครูสนใจจะน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 2. การสังเกตการสอน (observation) การสังเกตการณ์สอนต้องด าเนินการ
ต่อกระบวนการท่ีมีการวางแผนก าหนดแนวทาง การสอนและ วิธีการสังเกตการสอนท่ีเหมาะสม                
เวลาท่ีท าการสังเกตการณ์สอนในช้ันเรียนและวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 3. การประชุมให้ข้อมูล              
ย้อนกลับ (feedback conference) ขั้นตอนนี้ผู้นิเทศ และครูประชุมร่วมกัน เพื่อว่าด้วยผลการ 
สังเกตการสอน และร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา และ แนวทางการแก้ไข70  

กล๊ิกแมนและคณะ (Glickman) ได้น าเสนอกระบวนการในการนิเทศการสอนไว้ 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1. การประชุมร่วมกับครู (preconference with teacher) 2) การสังเกตการณ์สอน                  
ในช้ันเรียน(observation of classroom) 3. การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกต การสอนและ
พิจารณาวางแผนการประชุมร่วมกับครู  4. ประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน                     
(post conference with teacher) 5. วิเคราะห์และพัฒนาการด าเนินการ 4 ขั้นตอน                        
เพื่อการปรับปรุง  เป ล่ียนแปลง แก้ ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น และควรให้ครู ไ ด้มี โอกาส                     
แสดงความคิดเห็นให้มาก71  

ส าหรับนิตยา เปล้ืองนุช ได้เสนอวิธีด าเนินการจัดการนิเทศการศึกษา สามารถด าเนินการ 
เป็นขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 1. ขั้นการวางแผนการนิเทศ ในการวางแผนการนิเทศการศึกษา                
ภายในโรงเรียน มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้  1.1 เริ่มจากการรับรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ

                                                             
69

 Harris, Ben M., Supervisory Behavior in Education, 2nd ed., (Englewood 
Cliffs, New Jersey: Prentice- Hall Inc., 1975), 14-15. 

70
 Acheson, Keith A., and Meredith, Gall D., Techniques in the Clinical 

Supervision of Teachers Preservice and Inservice Application, 4th ed. (New York: 
Longman, 2003), 90. 

71
 Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, and Jovita M. Ross-Gordon, 

Supervision and Instructional Leaderahip: A Developmental Approach, 8thed. 
(Boston: Allyn and Bacon, Inc., 2009), 281. 
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ร่วมกันของบุคลากร ภายในโรงเรียน ถ้าหากผู้บริหารหรือผู้นิเทศด าเนินงานไปโดยท่ีครูและบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องยังไม่ทราบว่าเป็นปัญหา หรือยังไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องกระท า ครูและบุคลากร
เหล่านั้นก็มักจะไม่ให้ความส าคัญ หรือไม่มีความสนใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการวางแผนงาน         
จึงควรจัดให้มีการประชุมช้ีแจง ประชุมระดมความคิดเห็น หรือวิธี การสอนอื่นใดก็ได้เพื่อให้ครู               
ผู้รับการนิเทศได้รับรู้การนิเทศ ได้รับรู้ว่าตัวเขาเองเป็นบุคคลหนึ่งท่ีจะต้องร่วมแก้ปัญหาหรือ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีขึ้ นกว่าเดิม 1.2 เมื่อ
ผู้เกี่ยวข้องท้ัง 3 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศได้รับรู้ และ ยอมรับปัญหาและความ
ต้องการร่วมกันแล้ว ผู้ด าเนินการนิเทศก็จะเป็นผู้น าในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหา ก าหนด
จุดประสงค์ ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือก าหนดทางเลือกส าหรับการด าเนินการนิเทศ              
1.3 หลังจากการด าเนินการวางแผนการนิเทศ จนกระท่ังได้แนวทางในการ ด าเนินการแล้ว ก็จะต้อง
จัดสรรบุคลากรและมอบหมายงานให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบในขั้นตอนนี้ ผู้บริหารจะต้องรับรู้
ถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ จากนั้น จึงให้ความสนใจและคอยเอาใจใส่
ต่อการปฏิบัติงานของบุคคลเหล่านี้โดยตลอดโครงการ 2. ขั้นการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ การท่ีจะ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้รับการนิเทศหรือจะให้ผู้รับการนิเทศ ปฏิบัติงานอย่างใดก็จ าเป็น
จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีจะปฏิบัติเสียก่อน ส าหรับขั้นตอนนี้มี ข้อเสนอแนะน าในการ
ด าเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนี้ 2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อนท่ีจะ
ด าเนินการปฏิบัติจริงนั้น อาจด าเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่อง
นั้น ๆ หรืออาจจะเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกก็ได้  2.2 ในกรณีท่ีเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาให้ความรู้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือมอบหมายให้คณะผู้
นิเทศเป็นผู้ติดตามแนวความคิดจากวิทยากรเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง  2.3 ถึงแม้ผู้บริหาร
โรงเรียนจะไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ด าเนินการ ให้ความรู้หรือได้รับมอบหมายให้ผู้อื่นรับผิดชอบโครงการ
นิเทศไปแล้วก็ตาม หากเป็นไปได้ผู้บริหารโรงเรียนควรจะร่วมรับฟังวิทยาการใหม่ ๆ จากวิทยากรไป
พร้อม ๆ กับครูผู้รับการนิเทศด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมของ ผู้บริหารจะบังเกิดผลดี 3 ประการ คือ 
ประการแรก ท าให้ผู้บริหาร มีความเข้าใจถึงหลักการ หรือแนวความคิดใหม่ท่ีครูและบุคลากรใน
โรงเรียนจะได้ปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการ ปฏิบัติงาน ประการท่ีสอง หากเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคใดหรือต้องการความช่วยเหลือส่ิงใด ผู้บริหารสามารถจะตัดสินใจช่วยเหลือได้
อย่างถูกต้องทันทีและประการสุดท้าย การเข้าร่วมกิจกรรมของ ผู้บริหารจะมีผลต่อการเอาใจใส่และ
ความต้ังใจของผู้รับการนิเทศ ท้ังนี้เพราะครูและบุคลากรต่าง ๆ โดยท่ัวไปจะมีความย าเกรงผู้บริหาร
โรงเรียนนั่นเอง 2.4 หลังจากการให้ความรู้แก่ผู้รับการนิเทศได้เสร็จส้ินลงไปแล้ว ก่อนจะส้ินสุด
รายการควรจัดให้มีช่วงเวลาส าหรับสร้างข้อตกลงในการท างานด้วย ข้อตกลงนี้จะเป็นเสมือนแนวทาง
ในการท างานและจะเป็นเสมือนกฎ หรือระเบียบ หรือสัญญาต่อกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อความต้ังใจและเอา
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จริงกับการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศเป็นอย่างมาก 3. ขั้นด าเนินการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา     
ในขณะท่ีผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับความรู้มาแล้ว ผู้นิเทศก็จะท าหน้าท่ีนิเทศ             
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตน ส่วนผู้บริหารก็จะคอยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานนิเทศด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินการนิเทศนั้นมีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้  3.1 การนิเทศ
งานของผู้นิเทศนั้น ควรด าเนินการไปตามข้อตกลงท่ีได้ท าร่วมกันใน ขั้นท่ี 2 การท านอกเหนือจาก
ข้อตกลงร่วมกันจะท าให้ผู้รับการนิเทศไม่มีความไว้วางใจในตัวผู้นิเทศได้  3.2 ถึงแม้ผู้ปฏิบัติงาน     
พร้อมท่ีจะรับการนิเทศแล้วก็ตาม ก่อนท่ีจะลงมือนิเทศควรจะได้ด าเนินการวางแผนร่วมกันระหว่าง            
ผู้นิ เทศและผู้รับการนิ เทศเ สียก่อน การวางแผนร่วมกันนี้จะช่วย สร้างความคุ้นเคยและ                  
สร้างความไว้วางใจต่อผู้นิเทศเป็นอย่างมาก 3.3 เมื่อถึงเวลาเข้าท าการนิเทศก็ควรจะเข้าไปพร้อมกับ
ครู และควรออกจากห้องเรียนพร้อมกับครูผู้รับการนิเทศ การเข้าห้องสอนช้า และออกจากห้องสอน
ก่อนก าหนดจะสร้างความรู้สึกหวาดระแวงให้แก่ผู้รับบริการนิเทศได้ 3.4 ขณะท าการสังเกตพฤติกรรม
การสอน ถ้าหากพบว่า ครูท าการสอนผิดโปรดอย่าทักท้วงเป็นอันขาด การทักท้วงความผิดพลาด
ขณะท่ีครูก าลังสอนจะสร้างความไม่พอใจแก่ครูผู้รับการนิเทศ และท าให้นักเรียนเส่ือมศรัทธา               
ต่อครูผู้สอน ส่ิงท่ีถูกต้องก็คือ ควรพูดคุยกับครูผู้สอนเป็นการส่วนตัว หลังจากการสอนได้ผ่านไปแล้ว 
และให้ครู ผู้สอนด าเนินการแก้ ไขหรือ ช้ีแจงข้อ ผิดพลาดแก่  นักเรียนด้วยตัวของเขาเอง                       
3.5 ควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศหลาย ๆ แบบและควรให้มีการเปล่ียนบทบาทในการนิเทศบ้าง เช่น              
ให้ไปสังเกตการสอนของเพื่อนครูในห้องอื่นเพื่อเปล่ียนบทบาทเป็นผู้นิเทศและขณะเดียวกัน                  
จะได้แนวคิดหรือเทคนิควิธีการสอนจากครูคนอื่นอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้ถือว่าเป็นการนิเทศโดยทางอ้อม  
3.6 การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้รับการนิเทศควรเป็นไปด้วยความเท่ียงธรรม ไม่ล าเอียง 
และควรจะให้ข้อมูลท้ังส่วนท่ีดี ซึ่งควรรักษาไว้ และส่วนบกพร่องซึ่งสมควรจะท าการแก้ไขปรับปรุง
ควบคู่กันไป 3.7 ในการปฏิบัติงานนิเทศควรจะได้น าเอาวิธีการท่ีเหมาะสมมาใช้ ซึ่งวิธีการ                     
ท่ีอยากเสนอแนะให้น ามาใช้ คือ การนิ เทศแบบคลินิก และการนิ เทศโดยยึดจุดประสง ค์                    
4. การสร้างเสริมก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ ในการสร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้ป ฏิบัติงานนิเทศ               
มีข้อเสนอแนะดังนี้  4.1 ผู้ท่ีมีบทบาทในการสร้างเสริมก าลังใจ คือ ผู้นิเทศซึ่งจะท าการสร้างเสริม
ก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ และอีกผู้หนึ่งท่ีมีความส าคัญมากก็คือผู้บริหาร ซึ่งจะต้องสร้างเสริมก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศท้ังหมด คือท้ัง ผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ  4.2 การสร้างเสริมก าลังใจ               
ของผู้นิเทศนั้น จะท าได้โดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์สร้าง ความคุ้นเคย เป็นกันเองและวางตัวอยู่ในฐานะ
ผู้ร่วมงานไม่ใช่ฐานะผู้บังคับบัญชา 4.3 การสร้างเสริมก าลังใจของผู้บริหารโรงเรียน สามารถท าโดย
การให้ความสนใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการนิเทศเท่าท่ี
สามารถจะท าได้ 5. การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนอาศัยหลักการ
และวิธีการเดียวกันกับการประเมินผลการนิเทศโดยท่ัวไป คือ 5.1 การประเมินผลการนิเทศควร



  43 

ด าเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการ และ ปัจจัยป้อนเข้า โดยให้ความส าคัญมากท่ีสุดในผลผลิต 
ให้น้ าหนักความส าคัญรองลงมาในส่วนของกระบวนการท างาน ส าหรับปัจจัยป้อนเข้านั้นให้
ความส าคัญน้อยท่ีสุด 5.2 ในส่วนของผลผลิตนั้นให้ประเมินผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศโดยตรง ไม่
จ าเป็นจะต้องประเมินคุณภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ ท้ังนี้ 
เพราะคุณภาพของนักเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น 
ควรมุ่งเน้นพฤติกรรมในการท างานร่วมกัน  5.3 ผลท่ีได้จากการประเมินควรจะได้น ามาเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการตัดสินในการปฏิบัติงานนิเทศต่อไปอีกนั้น คือ หากได้ผลดีแล้วก็ด าเนินการนิเทศต่อไปอีก
จนกระท้ังบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ผู้รับการนิเทศ ได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นการถาวรหรือ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วส าหรับกรณีท่ีไม่ได้ผลตามจุดมุ่งหมายก็จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนท่ีบกพร่องหรือมีจุดอ่อนต่อไป72  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกระบวนการนิเทศในคู่มือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ผู้น าการเปล่ียนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ส าหรับครูและศึกษานิเทศก์ 6 ข้ันตอน คือ 

1. การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆ                
เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นตัวก าหนดการเปล่ียนแปลง ซึ่งมีขั้นตอนย่อย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล             
เพื่อจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ของเรื่องต่าง ๆ การสังเกต เป็นการมองส่ิงรอบตัวด้วย                   
ความละเอียดถี่ถ้วน การทบทวนเป็นการตรวจสอบส่ิงรอบตัวอย่างต้ังใจ การวัดพฤติกรรมการท างาน 
และการเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน   

2. การจัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดความส าคัญ    
ของงานตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามล าดับความส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยงานต่อไปนี้ 
คือ การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ การก าหนดทางเลือก และการจัดล าดับ 
ความส าคัญของงาน   

3. การออกแบบวิธีการท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนด                
โครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ การจัดสายงาน            
เป็นการจัดส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานให้สัมพันธ์กัน การหาวิธีการน าเอาทฤษฎีหรือหลักการ               
ไปสู่การปฏิบัติ การเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมท่ีจะท างาน การจัดระบบการท างาน และการก าหนด
แผนในการท างาน   

4.  การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากร       
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยงานต่อไปนี้ คือ การก าหนดทรัพยากร                

                                                             
72

 นิตยา เปล้ืองนุช, การบริหารหลักสูตร (ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), 
107-109. 
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ท่ีต้องใช้ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ การจัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่างๆ การก าหนด 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง และการมอบหมายบุคลากรให้ท างาน 
ในแต่ละโครงการหรือแต่ละเป้าหมาย   

5. การประสานงาน (Coordinating)เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับงาน เวลา วัสดุ อุปกรณ์
และส่ิงอ านวยความสะดวกทุกๆ อย่าง เพื่อให้การเปล่ียนแปลงบรรลุผล ซึ่งประกอบด้วยงาน ต่อไปนี้ 
คือ การประสานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น การสร้างความ
กลมกลืนและความพร้อมเพรียงกัน  การปรับการท างานให้มีประ สิทธิภาพ ให้มาก ท่ี สุด                      
การก าหนดเวลาในการท างานในแต่ละช่วง และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น   

6.  การอ านวยการ (Directing) เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด      
สภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถบรรลุผลแห่งการเปล่ียนแปลงให้มากท่ีสุดได้แก่ การแต่งต้ังบุคลากร 
การก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการท างาน การก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลาประมาณ 
หรืออัตราเร่งในการท างาน การแนะน าการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือก                   
ในการปฏิบัติงาน73  

 

ทักษะการนิเทศการศึกษา 

คิมบอลล์ ไวลส์  (Wiles)  ได้กล่าวว่า ผู้นิเทศจ าเป็นต้องมีทักษะ 5 อย่างดังต่อไปนี้             
1. ทักษะในด้านความเป็นผู้น่า (Leadership) 2. ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relationship) 3. ทักษะในด้านกระบวนการหมู่พวก (Group Process) 4. ทักษะในด้านการบริหาร
บุคคล (Personal Administration) 5. ทักษะในด้านการประเมินผล (Evaluation)74  

แฮริส (Harris) ได้น าความคิดของโรเบิร์ต แคทซ์ (Robert Catz) ท่ีจัดทักษะของผู้บริหาร            
มาประยุกต์ใช้กับผู้นิเทศว่า ผู้นิเทศควรมีลักษณะ 3 ประการคือ 1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical 
Skills) เป็นทักษะเกี่ยวกับวิธีการท างานในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ คนทีมีทักษะทางนี้สูง               
ย่อมสามารถเลือกวิธีการต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับงานท่ีท า ซึ่งทักษะด้านเทคนิคนี้ประกอบด้วยทักษะ
การพูด การเขียน การอ่าน การฟัง การก าหนดหัวข้อโครงร่าง การสาธิต การเขียนแผนภูมิ                
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 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง              
เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ส าหรับครูและศึกษานิเทศก์ (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 
450. 

74
 Willer, R.H. Leader and Leadership process. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 

1967. 
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การร่างภาพ การคิดค านวณ การเป็นประธานท่ีประชุม 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Humans 
Skills) เป็นทักษะทีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการนิเทศสมัยใหม่ มุ่งเน้นการท างานร่วมกัน 
ระหว่างผู้ท าการนิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ย่อมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานได้ ซึ่งทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์นี้ประกอบด้วย ทักษะในการสัมภาษณ์ การสังเกต การน า
อภิปราย การรับรู้ในความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น การร่วมในการอภิปราย ทักษะเกี่ยวกับบทบาทสมมุติ 
เป็นต้น และ 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) เป็นทักษะทีเกี่ยวข้องกับการ
มองเห็น ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รอบคอบ ทักษะด้านนี้ ช่วยให้คาดคะเน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทักษะด้านความคิดรวบยอดนี้ประกอบด้วยทักษะเกี่ยวกับการ
มอง การวิเคราะห์ การวินิจฉัย การสังเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ ซักถาม เป็นต้น75  

เดรคและโรว์ (Drake and Roe) ได้เสนอว่า ทักษะท่ีจ าเป็นนั้นควรมี 5 ทักษะ โดยเพิ่มจาก 
ทฤษฎี 3 ทักษะ ของแคทซ์ (Katz) อีก 2 ทักษะ คือ ทักษะด้านสติปัญญา (Cognitive skills)                
และ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and instruction skills) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical skills) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ความเช่ียวชาญ               
เฉพาะด้าน พร้อม ท้ังมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิ ธีการในการนิ เทศ                     
2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้                  
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านมนุษย์ช่วยให้ผู้นิเทศท างานกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง              
กับการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการสนับสนุน ช่วยเหลือ สร้างความร่วมมือและการท างาน
เป็นทีมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการนิเทศ 3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skills) 
หมายถึง ความสามารถในการประสานส่ิงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวม 
มองเห็นปัญหา วางแผนการด าเนินการในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างงานด้านต่าง ๆ ใน องค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และมองเห็นว่าการเปล่ียนแปลง             
ในบางส่วนของงาน จะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ อย่างไรบ้าง รวมท้ังเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานท่ีตนสังกัดกับ หน่วยงานอื่น ๆ 4. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and 
instruction skills) เป็นทักษะท่ี ถือว่าส าคัญอย่างมากส าหรับผู้นิเทศ ซึ่งผู้นิเทศควรมีท้ังความรู้ 
เทคนิค และการเรียนรู้ มีความเป็น ผู้น าทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน 
มีภูมิรู้ และเป็นนักวิชาการท่ีดีใน ฐานะท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียน  5. ทักษะด้านสติปัญญา (Cognitive 
skills) เป็นทักษะท่ีผู้บริหารโรงเรียนสามารถท่ีจะพัฒนา ได้และเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะ
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 Harris, Ben M., Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall, 1963), 15-16. 
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ในด้านอื่น ๆ ผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถเป็นผู้น าทาง การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพได้ ถ้าปราศจาก
ความรู้และไม่สามารถใช้ความรู้ในทางท่ีมีความหมายได้ อย่างสร้างสรรค์76  

ซึ่งทักษะท้ัง 5 ด้าน ตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) สามารถแสดงได้              
ดังภาพที่ 2  

 
 
ภาพที่ 2 ทักษะพื้นฐานส าหรับปฏิบัติการ ท้ัง 5 ด้าน ตามแนวคิดของเดรคและโรว์ 
ท่ีมา: Drake, Thelbert L., and Roe, William H., The Principalship, 3rd ed.  (New York: 
Macmillan, 1986), 30. 
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 Drake, Thelbert L., and Roe, William H., The Principalship, 3rd ed.                
(New York: Macmillan, 1986), 29-30. 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด 

ทักษะด้านมนุษย์ 

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน  

ทักษะด้านเทคนิค  

ทักษะด้านสติปัญญา  
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อัลฟองโซ และคณะ (Alfonso and Others) ได้จ าแนกทักษะของการนิเทศท่ีส าคัญ                    
ไว้ 3 ด้านด้วยกัน คือ 1. ทักษะเชิงมนุษย์ (human skills) กล่าวคือ ความสามารถในการเข้ากับคน
หรือการมีศิลปะในการเข้ากับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือร่วมมือในการท างาน 
ยอมรับซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ ท าให้หมู่คณะยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้เนื่องจาก
ครูแต่ละคนมีประสบการณ์ ในการท างาน ความรู้ และศักยภาพ ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นผู้นิเทศจ าเป็นมี
พื้นฐานทักษะเชิงมนุษย์คือ 1.1 การมีความเห็นอกเห็นใจ (empathy) เป็นความสามารถ ท่ีจะเข้าใจ
ความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 1.2 การตระหนักในตนเอง (self awareness) เป็นการ
รู้จักการประเมินตนเอง รู้จักตัวของตัวเองรวมท้ังบทบาทของตัวเอง 1.3 การยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (acceptance of individual differences) ได้แก่ ความแตกต่างของบุคคลท้ังรูปร่าง
ลักษณะภายนอก และคุณลักษณะภายใน อันเป็นข้อก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งผู้นิเทศต้องมี
ความเข้าใจในพฤติกรรม และให้การตอบสนองในทางท่ีพึงประสงค์ 1.4 การตระหนักในมุมมอง ของ
คน (perceptual awareness) ได้แก่ การมองข้อเท็จจริงของตนซึ่งแต่ละคนจะมอง และแสดงออก
ตามความนึกคิดของตนเอง ท าให้เกิดความเห็นท่ีหลากหลาย ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับ
กระบวนการส่ือความท่ีถูกต้อง และ 1.5 การปฐมนิเทศเพื่อนร่วมงาน (orientation to colleagues) 
ได้แก่ การท าความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานในเรื่องท่ีท า การแบ่งงานอย่างยุติธรรมตามความรู้
ความสามารถ ความสนใจ ก าหนดมาตรฐานของงาน ให้ความส าคัญในงานของผู้ร่วมงานและกลุ่ม 
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีส าคัญของผู้มีทักษะเชิงมนุษย์ไ ด้แก่ 1. สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล           
2. วิเคราะห์จุดเด่นหรือศักยภาพของแต่ละบุคคล 3. สร้างค่านิยมของตนเองให้ชัดเจน 4. ตรวจสอบ
การรับรู้ หรือความเข้าใจของตนเอง 5. สร้างจุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกัน 6. เป็นผู้น าไปสู่การ
อภิปรายกลุ่ม 7. มีทักษะในการฟังและการถ่ายทอดข้อความ 8. สามารถในการน าประชุมได้ 9. น าให้
เกิดการท างานร่วมกัน 10. น าให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  11. สามารถแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งได้ 12. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และ 13. เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 2. ทักษะเชิงการจัดการ 
(Managerial Skills) กล่าวคือ ความสามารถของผู้นิเทศท่ีจะแสวงหา และด ารงไว้ซึ่งสภาพเงื่อนไข
ต่างๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้งานด าเนินไปตามความต้องการ เน้นความสามารถของผู้นิเทศท่ีจะ
ประสานงาน แก้ปัญหาและพัฒนาบุคลากรให้สัมพันธ์กับหน่วยงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้นิเทศจ าเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานด้านการจัดการซึ่งประกอบด้วย ทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 2.1 การ
วางแผน (planning) ได้แก่ การก าหนดเป้าประสงค์ (goal) ขององค์กร ก าหนดจุดประสงค์ 
(objective) ของงาน และก าหนดแผนงานซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นถึงงานและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ชัดเจนนั้น คือผู้นิเทศจะต้องเข้าใจเป้าประสงค์และจุดประสงค์ ขององค์กร รวมท้ังสามารถวิเคราะห์
และวางแผนงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้  2.2 การจัดบุคลากร (staffing) ได้แก่ ทักษะ
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านบุคลากร เช่น การบริหารงานบุคคล การปฐมนิเทศ การก าหนดเกณฑ์การ
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ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรใหม่ การเล่ือนขั้นและการพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น 2.3 การจัดองค์การ
(organizing) ได้แก่ การก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน การมอบหมายงาน
ให้รับผิดชอบ เป็นต้น 2.4 การควบคุมดูแล (controlling) ได้แก่ การปรับเปล่ียนแก้ไขการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสม ให้เจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการศึกษาปัญหาท่ีเป็นสาเหตุ หรืออุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน และ 2.5 การตัดสินใจ (decision making) ได้แก่ การใช้หลักของเหตุผล การมีส่วน
ร่วมและการพิจารณาทางเลือก เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าอัน เป็นบทบาท
หนึ่งของผู้นิเทศ พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีส าคัญของผู้มีทักษะด้านการจัดการนี้ ได้แก่ ความสามารถในเรื่อง
ต่อไปนี้คือ 1. จ าแนกคุณลักษณะของชุมชน 2. ประเมินความต้องการของครู 3. จัดล าดับความส าคัญ
ของการเรียนการสอน 4. วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา 5. ใช้ประโยชน์ จากการวางแผน                   
อย่างเป็นระบบ 6. ออกแบบ หรือหาแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถเลือกปฏิบัติได้หลายแนวทาง                    
7. มีการก ากับ ติดตาม หรือมีกิจกรรมควบคุมการเรียนการสอน 8. มีการมอบหมายความรับผิดชอบ 
9. รู้จักการบริหารเวลา 10. จัดทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ได้ตรงตามความต้องการของครู                
11. รู้จักใช้วิธีการลดความเครียดในการท างาน และ 12. จัดระบบเอกสารของโรงเรียน และกิจกรรม
การเรียนการสอน 3. ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills) กล่าวคือ ความสามารถในการใช้ ความรู้ 
(knowledge) วิธีการ (method) เทคนิค (techniques) รวมถึงความรู้ความช านาญพิเศษโดยเฉพาะ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ และในสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องอาศัยความรู้และทักษะ
เฉพาะอย่างยิ่งท่ีจ าเป็น และส าคัญ ตามบทบาทและหน้าท่ี เป้าประสงค์ของการนิเทศ เพราะทักษะ
ด้านเทคนิคเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญ เนื่องจากท าให้ครูยอมรับ ในตัวผู้นิเทศได้เป็นอย่างดี 
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีส าคัญของผู้มีทักษะเชิงเทคนิคนี้ ได้แก่ 1. ก าหนดเกณฑ์เพื่อใช้ส าหรับการเลือก
ทรัพยากรการเรียนการสอน 2. ใช้ประโยชน์จากระบบการสังเกตการสอนในช้ันเรียน 3. มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการสอนในช้ันเรียน 4. สร้างจุดประสงค์การเรียนการสอนได้ 5. จัดกลุ่ม
และแยกประเภทของจุดประสงค์การเรียนการสอนได้ 6. รู้จักการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้                 
7. วิเคราะห์ความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน 8. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
9. พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล 10. วิเคราะห์งานท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน และ 11. 
สามารถสาธิต ทักษะการสอนและปฏิบัติจริงได้77  

รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในการนิเทศ ดังนี้ 1. ทักษะการ
ติดต่อส่ือสาร หมายถึง การติดต่อส่ือสาร การติดต่อส่ือสารเป็นการกระท าระหว่างผู้ส่งข่าว (Sender) 
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Supervision: A Behavior System, 2nd ed. (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1981), 334-
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ส่งข่าว (Message) ไปยังผู้รับ (Receiver) เมื่อท้ังสองฝ่ายเข้าใจความหมายตรงกัน คือว่ามีการส่ือสาร
ท่ีดี ผู้นิเทศกับทักษะการติดต่อส่ือสาร จัดโปรแกรมอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านนี้ อยู่ตลอดเวลาใน 5 
ประการ ดังนี้  1.1 การฟัง ความล้มเหลวในการฟังท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ข้อร้องเรียนเกิดจากปัญหา
ต่าง ๆ ข้อร้องเรียนเกิดจากปัญหาท่ีประสบอยู่ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีศิลปะในการฟังโดยปราศจากอคติ 
1.2 การพูด ไม่ว่าจะพูดได้แต่ก็มีไม่มากคนท่ีพูดเป็น ผู้นิเทศมีหน้าท่ีพูดมากกว่าเขียน เมื่ อเทียบ
สัดส่วนกัน 1.3 การเขียน ผู้นิเทศต้องเขียน จดจ า จดหมาย บันทึก รายงานในการเขียนดังกล่าวต้อง
เขียนส้ัน กะทัดรัดได้ใจความชัดเจน 1.4 การอ่าน ศึกษานิเทศก์ควรเป็นนักอ่าน อ่านเป็นและอ่านได้
เร็ว อ่านเป็นนิสัยและ ฝึกปฏิบัติเพราะจะเสริมความคิดท าให้รอบรู้ 1.5 ภาษามือหรือการส่ือ
ความหมายท่ีไม่ใช่ค าพูด ใช้สัญลักษณ์ทางร่างกายแทน ความหมายทางวาจา ท่าทางการแสดงออก
ของคนท่ีมีความหมายแทนค าพูด 2. ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง วิชาท่ีว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อให้เกิดความรู้ สึกท่ีดี เกิดความพอใจ 
เกิดความรักใคร่ การท่ีคนเราจะอยู่ร่วมกันได้ต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจอันดีต่อกัน หลักพื้นฐาน
ของมนุษยสัมพันธ์เพื่อ 2.1 การท างานร่วมกัน 2.2 การเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ 2.3 ความ
พอใจในการท างาน มนุษยสัมพันธ์กับการนิเทศการศึกษา ซึ่งผู้นิเทศโดยลักษณะงานจะต้องติดต่อ 
ประสานงานกับคนเป็นจ านวนมากการยอมรับ ความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า ตัวจักรอันส าคัญใน
ระบบการศึกษา คือ ครู คตินิยมของไทยเรานับถือว่าครูเป็นปูชนียบุคคลครูในประเทศไทยจ านวน
หลายแสน ย่อมจะมีครูอยู่หลายประเภท ต่อไปนี้จะได้พิจารณาเฉพาะประ เภทท่ีสมควรจะช่วย
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และกล่าวได้ว่าวิธีการดังกล่าว มิใช่เป็นข้อยุติว่าควรจะเป็นเช่นท่ีกล่าวนี้เสมอไป 
ยังมีอีกในหลาย ๆ วิธีท่ีจะน าไปสู่การกระท าให้ดีขึ้น 3. ทักษะผู้น า (Skills of Leadership) แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 3.1 ทักษะทางเทคนิค ประกอบด้วย การพูด การเขียน การอ่าน การฟัง การ
สาธิต และการคิดค านวณ 3.2 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การพบปะพูดคุยกัน การสังเกต การ
ร่วมกิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ  3.3  ทักษะการเข้าใจปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู้สาเหตุ
ของปัญหาการวิพากษ์วิจารณ์ การรู้จักสอบถาม ทักษะดังต่อไปนี้มีความส าคัญท้ังในแง่ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ คือ 1. ทักษะเกี่ยวกับพฤติกรรม ค านึงถึง 1.1 มีความฉับไวต่อความรู้สึกของกลุ่ม 1.2 เข้า
ใจความต้องการของกลุ่ม 1.3 สนใจฟังคนอื่นพูด 1.4 ละเว้นการวิพากษ์วิจารณ์หรือหัวเราะเยาะ
ข้อเสนอแนะของสมาชิก 1.5 ให้สมาชิกแต่ละคน มีความรู้สึกว่าเขามีความส าคัญและกลุ่มต้องการเขา 
1.6 ไม่ควรโต้เถียง  2. ทักษะในด้านการส่ือสาร 2.1 มั่นใจว่าแต่ละคนเข้าใจ ไม่เพียงแต่เข้าใจว่าอะไร
เป็นอะไร หากแต่เข้าใจว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนั้นด้วย 2.2 มีความสามารถในการส่ือสารความหมายดี ให้
กลุ่มได้รู้งานประจ า 3. ทักษะในความเสมอภาค 3.1 แต่ละคนมีความสามารถ 3.2 ความเป็นผู้น าควร
เฉล่ียไม่ควรผูกขาด 3.3 ผู้น าเจริญงอกงามเมื่อหน้าท่ีความเป็นผู้น าแผ่ขยายออก 4. ทักษะในการจัด
ด าเนินงาน 4.1 พัฒนาวัตถุประสงค์ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 4.2 สามารถท าปัญหาท่ียุ่งยากซับซ่อน
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ให้เป็นปัญหาท่ีง่าย (ท าปัญหาใหญ่ให้เล็ก) 4.3 แบ่งปันโอกาสและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการ
ตรวจสอบตนเอง 5.1 ตระหนักในการให้ค าแนะน า 5.2 ตระหนักถึงสภาพความอดทนหรือความ
ขัดแย้งว่ามีขอบเขตจ ากัดและหาทางแก้ไขให้ 5.3 พยายามหาข้อเท็จจริงจากพฤติกรรม 5.4 ช่วยให้
กลุ่มได้ตระหนักถึง อ านาจ เจตคติ และค่านิยมตนเอง ลักษณะผู้น าท่ีดี ลักษณะของผู้น าท่ีดีดังนี้ 1. 
ความรู้ เป็นผู้รู้รอบ 2. ความริเริ่ม 3. ความกล้าหาญ กล้าหาญสามารถจะผจญต่องานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงทุกอย่าง 4. ความเด็ดขาด สามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที 5. ความแนบเนียน สามารถท่ีจะติดต่อ
เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น 6. ความยุติธรรม มีความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ วางตนเป็น
กลาง 7. ท่าทาง มีกิริยาอาการและเครื่องกายท่ีถูกต้องเหมาะสม 8. ความอดทน คือความสามารถ
ของร่างกาย ความคิดจิตใจท่ีจะทนต่อการปฏิบัติกิจการต่าง ๆ 9. ความกระตือรือร้ น เอาใจใส่ต่อ
หน้าท่ี มีฉันทะพอใจในงานอยู่เสมอ 10. ความไม่เห็นแก่ตัว ขจัดเสียซึ่งความมักได้ มีความซื่อตรง 
ซื่อสัตย์ สุจริต 11. ความต่ืนตัว มีความว่องไวประเปรียว ระมัดระวัง สุขุมรอบคอบ ไม่ประมาท              
12. ดุลพินิจ สามารถท่ีจะพิจาณาเรื่องต่าง ๆ เหตุผลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 13. ความสงบเสงี่ยม ไม่หยิ่ง
ยโส ไม่จองหอง ไม่มีความภูมิใจในส่ิงท่ีไร้เหตุผล 14.  ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา             
15. ความจงรักภักดี มีความรักภักดีต่อหมู่คณะ 16. การสังคมดี ปรับตัวเองให้คบค้าสมาคมกับเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันอย่างถูกต้องแนบเนียน 17. การบังคับตนเอง ระมัดระวังมิให้แสดงออกซึ่งกิริยาอาการ
ต่างๆท่ีไม่เหมาะสมแก่ ผู้อื่น 4.ทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคคล (Skill in Personnel 
Administration) คน เป็นทุกส่ิงทุกอย่างในการบริหาร ความส าเร็จในการบริหารคือ คัดเลือกคนท่ี
คุณสมบัติท่ีดีจึงจะท าให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง - การวางแผนก าลังคน 
(Manpower Planning)  การเสาะหา (Recruitment) การคัดเลือก (Selection and 
Development)  - การบริหารงานบุคคล คือ การจัดงานเกี่ยวกับบุคคลนับแต่การสรรหาบุคคลเข้า 
ปฏิบัติงานการดูแลบ ารุงรักษาจนกระท่ังพ้นไปจากการปฏิบัติงาน - กิจกรรมบุคคลซึ่งเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละคน กลุ่มและองค์การ โดยการใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสม - กระบวนการวางแผน 
สรรหา คัดเลือก บรรจุ พัฒนาจัดหาสวัสดิการ จัดกลุ่ม สัมพันธ์ และการวิจัยเกี่ยวกับบุคคล  
กระบวนการบริหารงานบุคคล 1.  การวาแผนอัตราก าลัง (Planning) 2. การเจรจาต่อรอง 
(Bargaining) 3. การสรรหา (Recruitment)  4. การคัดเลือก (Selection) 5.การบรรจุแต่งต้ัง 
(Induction) 6. การประเมิน (Appraisal) 7. การพัฒนาบุคคล (Development) 8. ผลประโยชน์
ตอบแทน (Compensation) 9. ความยุติธรรม (Justice) 10. ความต่อเนื่อง (ontinuity) การพัฒนา
บุคคล (Personnel Development) ด้านวิชาชีพครูนั้น นอกจากสนับสนุนให้ ครูได้ร่วมกันวาง
แผนการสอนร่วมกัน สังเกตการณ์สอนของกันและกัน การอ านวยความสะดวกให้มีโอกาสเพิ่มพูน
ศึกษาดูงานเพิ่มเติมแล้ว ในบทนี้จะกล่าวถึงการฝึกอบรมประจ าการ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาบุคคลท่ีตรง
เป้าหมายมากท่ีสุด 5. ทักษะในการท างานเป็นทีม คือ การท่ีบุคคล 2 คนขึ้นไป มาท างานร่วมกันเพื่อ
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บรรลุจุดหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติต่างเกิดความพอใจในการปฏิบัติต่อกันและ
กัน ผลงานท่ีได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในทีมงาน
สมาชิก จะมีความรู้สึกสนุกสนานและรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าประสบความส าเร็จ 6. ทักษะในการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 6.1 หลักสูตร หมายถึง แผนประสบการณ์
การเรียน ซึ่งจะมองหลักสูตรที่เป็นเอกสาร หรือโครงการของการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาวางแผนไว้                
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแผนหรือ โครงการท่ีก าหนดไว้ ซึ่งหมายรวมถึง แผนการเรียนหรือรายวิชา
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้เรียน รวมท้ังเนื้อหาวิชาของรายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอน                   
และการประเมินผล ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน แผนความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษากลุ่มนี้ ไม่รวมถึงการน า
หลักสูตรไปใช้หรือการเรียนการสอนท่ีปฏิบัติจริง 6.2 หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์การเรียนของ
ผู้เรียนท่ีสถาบันการศึกษาจัดให้แก่ ผู้เรียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหา การจัดกิ จกรรมการ
เรียนการสอน การประเมินผล ทัศนะของนักบริหารการศึกษาว่า หลักสูตรน่าจะหมายถึง                      
โครงการศึกษา ท่ีก าหนดให้นักเรียน เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแผนการศึกษาหรือโครงการศึกษา    
ท่ีโรงเรียนปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลทางการศึกษาตามแผนการศึกษา หลักสูตรคือ โครงการเตรียม
นักเรียนหรือเยาวชนของชาติให้เป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม สังคมแต่ละสังคมไม่จ าเป็น               
ท่ีจะต้องการหรือมีความจ าเป็นเหมือนกัน สังคมไทยย่อมแตกต่างจากสังคมอเมริกันหรือสังคมอื่นๆ 
หลักสูตรไทยจึงต้อง อาศัยกฎเกณฑ์ท่ีได้ศึกษารวบรวมมาจาก สภาพความต้องการ และสภาพความ
จ าเป็นของสังคมไทย การแปลวัสดุของหลักสูตรไทยไม่จ าเป็นท่ีจะน ามาใช้ให้ดีในสังคมไทยจาก
แนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านพบว่า มีการให้นิยามแตกต่างกันไป ท้ังนี้ เพราะแต่ละคนมีเกณฑ์ท่ี
ใช้ในการอธิบายแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า หลักสูตรหมายถึง แนวการจัดประสบการณ์ 
และ/หรือ เอกสาร ท่ีมีการจัดท าเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้หรือ โครงการจัดการศึกษา                 
โดยมีการก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตาม จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ การพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 1. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ (เครือข่าย
วิชาการ วิชาชีพ) 2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)                          
- จัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคนต่อเนื่องตลอดชีวิต 3. รูปแบบหลักสูตรจะหลากหลายมากขึ้ น เช่น 
หลักสูตรการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรเฉพาะกิจ หลักสูตรฝึกอบรม 4. เปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น    
5.  มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ประเทศ เช่น เวียดนาม เขมร ลาว มลายู  6. มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีต้องไม่ขัดกับสังคม และส่ิ งแวดล้อมต้องไม่ให้
เทคโนโลยีเป็นนายเรา 7. หลักสูตรและการเรียนการสอนจะต้องพัฒนาทักษะในการคิด การศึกษาหา 
ความรู้ด้วยตนเอง และความสามารถในการส่ือสาร พัฒนาคนให้คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ 8. ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ท้ังเรื่องท่ีเป็นสากล นานาชาติ และของไทย ต้องรู้เขารู้เรา 9. พัฒนาหลักสูตร ส่วนกลาง 60%                 
ส่วนท้องถิ่น 40% 10. จัดการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา     
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11. จะต้องมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ 7. ทักษะในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกคน สามารถพัฒนา
ความรู้ความสามารถเพื่อขอให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ โดยการพัฒนางานในบทบาทหน้าท่ี
ในรูปของผลงานทางวิชาการตามท่ีทุกคนมีสิทธิและโอกาสมาถึง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หรือส านักงาน ก.ค.เดิม ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เป็นการส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
ข้าราชการในการปฏิบัติให้ดีขึ้น ต่อมาในปัจจุบัน มีการจัดท าผลงานทาง วิชาการกันอย่างแพร่หลาย
และกว้างขวาง เพราะข้าราชการครู สามารถเล่ือน วิทยฐานะได้สูงสุดถึง ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  
(ระดับ 10) ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ด้วยเหตุนี้เองท าให้ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น บางคนหรือ บางกลุ่มได้พัฒนาผลงานทางวิชาการทางลัด อาทิ มีการลอกเลียนแบบ
ผลงานของคนอื่น หรือมีการว่าจ้างให้ผู้อื่นจัดท าผลงานให้หรือครูละ ท้ิงห้อเรียนเปอบรม/เขียน
รายงานหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์ในหลายรูปแบบผลการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ไม่สัมพันธ์กับ
วิทยฐานะของข้าราชการครูที่สูงขึ้นและเกณฑ์การประเมินบางรายการ ก าหนดไว้ไม่เหมาะสม ดังนั้น 
ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4 /ว17 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2552 ให้ประกาศใช้เกณฑ์ดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไปเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การจัดท า ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
ใหม่ 8. ทักษะในการประเมินผลการนิเทศการศึกษา (Skill in Supervisory Evaluation)  หมายถึง               
การตีค่าผลงานท่ีได้กระท ามาแล้วว่าบังเกิดผลดีเพียงใด การประเมินผล ใช้วัดในรูปปริมาณและ
จ านวนมาก น้อยแล้วน าผลการวัดมาพิจารณาตีค่าว่า ได้ผลดีเพียงใด ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือ
มาตรฐานส าหรับตัดสินคุณค่า และมีส่ิงท่ีควรค านึงได้แก่ 8.1 ประโยชน์ 8.2 ความเป็นไปได้                    
8.3 ความเหมาะสม 8.4 ความแม่นย า วัตถุประสงค์ 1. การประเมินผลเพื่อจัดรูปแบบ ซึ่งช่วยในด้าน
การจัดกระบวนการของการท างาน 2. การประเมินผลเพื่อจัดรูปแบบสรุป เพื่อเป็นพื้ นฐานในการ
ตัดสินใจสรุปการท างาน 3. การประเมินผลเพื่อเลือกวิธีท างาน โดยตรวจสอบความเหมาะสม 
กระบวนการให้สอดคล้องกับเวลา หลักการประเมินผล การประเมินผลท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้                       
1. ประโยชน์ การประเมินผลน าไปสู่ข้อยุติ มีความจ าเป็นเพราะใช้ปรับปรุงสภาพ การเรียนการสอน 
กระท าโดยตลอด และแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 2. สมบูรณ์ การประเมินผลทางการเรียนโดยใช้
วิธีทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และการประเมินค่าในตัวครู โดยยึดถือเอาผลการเรียนเป็นหลัก      
ยังไม่พียงพอจะต้องประเมิน ท้ังทางด้านการบริหาร การจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตร 
โสตทัศนูปกรณ์ การันตีค่าการประเมินผล การนิเทศ 3. ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ของทุกคน ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการด าเนินการประเมินผลจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ช่วยปรับปรุงความรู้และทักษะ ตลอดจนการขยายโลกทัศน์ของทุกคนให้กว้ างขึ้น 4. กระบวนการ
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ต่อเนื่อง การประเมินท่ีท าเป็นครั้งคราวย่อมไม่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา ข้อสรุปและการตัดสินใจ                        
ท่ีได้จากการประเมินผลอาจมีข้อผิดพลาด ปัจจุบันมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การปกครองและด้านอื่น ๆ ฉะนั้นควรมีการประเมินผลหลายเทคนิควิธีและกระท าต่อเนื่อง  
5. กระท าอย่างพินิจพิเคราะห์ การประเมินผลกระท าเพื่อตรวจสอบผลส าเร็จท่ีได้กระท าไปแล้ว
ประเมินท้ังคุณภาพและปริมาณ ซึ่งกระท าได้โดยการต้ังเกณฑ์ท่ีเท่ียงตรงเพื่อวัด 6. ก้าวหน้า                    
การประเมินเพื่อค้นหาข้อดีและข้อเสีย ข้อค้นพบจากการประเมินจะน าไปสู่การปรับปรุง จึงมีลักษณะ
ท่ีก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เครื่องมือการประเมินผล 1. แบบสอบถาม หลักส าคัญในการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลท่ีส าคัญ คือ 1.1 จุดมุ่งหมาย 1.2 ใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย ส้ัน กะทัดรัด 
สามารถส่ือความหมายได้ 2. แบบทดสอบ อาจจะเปรียบเทียบได้ 4 แนวคือ 2.1 เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ปกติ 2.2 เปรียบเทียบก่อนการใช้กิจกรรมนิเทศและหลังการใช้กิจกรรมนิเทศ 2.3 เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มท่ีใช้กิจกรรมนิเทศ และกลุ่มท่ีไม่ใช้กิจกรรนิเทศ 2.4 เปรียบเทียบโดยใช้วิธีในข้อ 2.2  
และข้อ 2.3 ผสมกัน 3. แบบส ารวจ 4. แบบสอบถามด้วยการสัมภาษณ์  5. การตรวจสอบผลงาน
ภาคปฏิบัติ 5.1 รายละเอียดของส่ิงท่ีประเมินว่า จะประเมินในเรื่องใดบ้าง 5.2 ก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณลักษณะอย่างไร จะให้ระดับคะแนนเท่าใด  6.  การประชุมปรึกษาหารือและทบทวน              
การปฏิบัติงาน 7. การวิจัยในเชิงประเมินผล 8. การประเมินผลและการรายงานผล การประเมินผล
ตนเอง (Self-Evaluation) ศึกษานิเทศก์ก็ควรจะต้องประเมินตนเอง ประเมินผลงานของตนเองด้วย
ท้ังด้านบุคลิกลักษณะด้านวิชาชีพ เพื่อเพิ่มเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อน สร้างความมั่นใจในการท างาน 
ศึกษานิเทศก์ควรทดสอบ ประเมินผลตนเอง พัฒนาตนเองก่อนท่ีจะกระท าต่อบุคคลอื่นในลักษณะ
เดียวกัน เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความมั่นใจให้ผู้อื่น ทักษะการนิเทศการศึกษาและการนิเทศ               
การสอนท้ัง 8 ทักษะ เป็นการพัฒนาตนเอง ของผู้นิเทศท่ีจะให้การบริการกับครูเพื่อให้ครูปรับปรุง
และพัฒนาตัวผู้เรียนและสภาพการจัดการเรียน การสอน ซึ่งผู้นิเทศจะต้องให้ความส าคัญในการ
ปรับปรุงทักษะการนิเทศให้ดียิ่งขึ้นไป78  
 
 
 
 

                                                             
78

 รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5 (สงขลา: เทมการพิมพ์, 
2557), 115-134. 
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ประโยชน์การนิเทศ 

ส านักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงประโยชน์               
ของการนิเทศ ไว้ดังนี้คือ 1. ช่วยให้การบริหารงานได้ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงท่ีก าหนดไว้ 2. ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน  
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ 3. ช่วยในด้านการวางแผน ก าหนดนโยบาย และ
ประเมินผลงานตามแผนเดิมท่ีได้ด าเนินการแล้ว 4. ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถก าหนด
มาตรฐานงานของการท างานได้อย่างเหมาะสม 5. ช่วยส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจ มีขวัญและ
ก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้ได้ผลตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีวางไว้  7. ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรค ต่างๆ เหล่านั้นได้ 8. การนิเทศงานเป็นการช่วย
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และ 9. ช่วยกระตุ้นและโน้ม
น้าว จิตใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งประหยัดท้ังเวลา เงินและ
แรงงาน79  

ส าหรับรุจิร์ ภู่สาระ และ จันทรานี สงวนนาม อธิบายประโยชน์ของการนิเทศภายใน ดังนี้   
1. ท าให้ครูสามารถสอนได้ตรงตามเป้าหมาย เพราะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นิเทศจะช่วยเหลือครูในการ
ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา มิให้การแก้ปัญหาและอุปสรรคการสอนเกิดความ
ล่าช้าโดยไม่จ าเป็น 2. ผู้บริหารท่ีเป็นผู้น าทางวิชาการและท าหน้าท่ีนิเทศภายใน จะท าให้ความ
เคล่ือนไหวทางวิชาการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องตลอดเวลา 3. ท าให้บุคลากร
ในสถานศึกษามองเห็นความส าคัญของงานวิชาการ และปฏิบัติงานโดยเน้นคุณภาพของผู้เรียน              
เป็นเป้าหมายส าคัญในการบริหารสถานศึกษา 4. การนิเทศภายในจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอันมีผลกระทบต่อ คุณภาพของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวได้ว่า
การนิเทศภายในมีความส าคัญเพราะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนให้เกิด ประโยชน์สูงสุด   
ท้ังยังเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจแก่ผู้รับ การนิเทศ                 
และสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันในการท างาน80 

 
 

                                                             
79

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , หน่วยศึกษานิเทศก์, ชุดอบรม
ศึกษานิเทศก์ การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548 ), 4. 

80
 รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊ค

พอยท์, 2545), 72. 
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คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ 

ส านักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้อธิบายถึงคุณลักษณะ               
ของ ผู้นิ เทศ ในคู่มือนิ เทศงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศไว้ ว่า การนิ เทศท่ี ดี                    
ผู้นิเทศจะต้องรู้จักตน เข้าถึงคน สนใจงานและใช้วิธีการท่ีเหมาะสม ตลอดจนต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับ
การคัดเลือก ฝึกฝน รวมท้ังมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 1. รอบรู้เข้าใจงาน มีความสามารถทางวิชาการ 
2. มีความมุ่งมั่น มุ่งหวังในความส าเร็จ 3. ยุติธรรม สม่ าเสมอ 4. รับผิดชอบ เต็มใจ พึงพอใจต่อการ
นิเทศ 5. มีความสามารถเป็นผู้น า 6. มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์การ 
พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา แผนงานโครงการการประเมินผล และเช่ียวชาญวิชาการเฉพาะด้าน 7. มี
ทักษะ (Skill) ในด้านต่อไปนี้คือ 7.1 การเป็นผู้น า (Leadership)และการบริหาร (Administration)                     
7.2 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship) 7.3 เทคนิควิชาการ (Technical) และการวิจัย 
(Research) 7.4 การส่ือสารและการถ่ายทอด (Communication) และ 7.5 การประเมินผล 
(Evaluation)81 

 

บทบาทของผู้นิเทศ  

โอลิวา และพอลัส (Oliva and Pawlas) ได้ก าหนดบทบาทผู้นิเทศไว้ 4 ประการ คือ                       
           1. บทบาทผู้ประสานงาน (Coordinator) ซึ่งคอยประสานโปรแกรมต่าง ๆ ในแต่ละระดับ 
และช่วยครูให้ตระหนักถึงปัญหาของกันและกัน 2. บทบาทท่ีปรึกษา (Consultant) เป็นท่ีปรึกษา
ให้แก่ครูเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มท่ี ต้องการค าแนะน า 3. บทบาทผู้น ากลุ่ม (Group Leader) เป็น
ผู้ท่ีรู้วิธีที่จะท างานร่วมกับกลุ่มให้ประสบ ผลส าเร็จ และท าให้กลุ่มท างานให้ส าเร็จ 4. บทบาทผู้
ประเมิน (Evaluator) เป็นผู้ท่ีช่วยครูประเมินผลการสอน ประเมินหลักสูตร และประเมินตัวเอง82  

ไวลส์ (Wilesl) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นิเทศ ไว้ดังนี้คือ                     
1. บทบาทในด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารโรงเรียนจ าต้องมีความสามารถในการเข้ากับผู้ร่วมงานและ
คนภายนอกได้ดี โดยรู้ จักขจัดข้อขัดแย้งภายในกลุ่มและสามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน              
2. บทบาทในฐานะผู้น า โดยบทบาทหน้าท่ีแล้วผู้นิเทศหรือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าในขณะเดียวกัน

                                                             
81

 กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, ส านักโรคติดต่อท่ัวไป, คู่มือนิเทศงานด่านควบคุม 
โรคติดต่อระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2553), 4. 

82
 Oliva, Peter F., and Pawlas G.E., Supervision for Taday’s School, 5th ed. 

(Longman Poblishers, Inc., 1997), 576. 
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ผู้น าอาจจะไม่ใช่ผู้นิเทศหรือผู้บริหารก็ได้ เพราะฉะนั้นผู้บริหารทีจะประสบความส าเร็จสูงสุดจะต้อง
เป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น า ถ้าผู้บริหารขาดภาวะผู้น า แล้วก็จะมี ความยุ่งยากในการบริหาร 3 ) บทบาทใน
การจัดและการอ านวยการในหน่วยงาน หรือการองค์การ โดยมีการแบ่ง งานออกเป็นหน่วยๆ ซึ่งมี
ผู้น าหรือหัวหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะหน่วยหรือแผนก ซึ่งลักษณะท่ัวไปขององค์การ จะต้อง
ประกอบด้วยภารกิจ แต่ละภารกิจจัดเป็นองค์การ มีการแบ่งหน้าท่ีในการท างาน มีสายบังคับบัญชา มี
ช่วงการควบคุมงาน และมีเอกภาพในการบริหารงาน  ผู้นิเทศจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหน่วยงานหรือ
องค์การเช่น ให้ทุกคนในหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันมีขันตอนในการด าเนินงานและตัดสินใจ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีวินัยในตนเอง ผู้มีวินัยในตนเองนั้น จะเป็นผู้ท่ีเอาชนะใจตนเองให้ปฏิบัติตามหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบ  และในท านองเดียวกัน ผู้นั้นก็จะหักห้ามใจ โดยไม่ปฏิบัตินอกเหนือกติกา หรือหลัก
คุณธรรม ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดความก้าวก่ายในหน้าท่ี ท่ีอยู่ ในความรับผิดชอบของผู้อื่นด้วย           
4. บทบาทในการคัดเลือก และ ใช้ประโยชน์ของบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนควรท่ีจะเลือกแต่งต้ัง และ
มอบหมายงานแก่ครู ให้ตรงกับความถนัดและความสามารถพิเศษของครู ถ้าแต่ละคนได้รับผิดชอบ
มอบหมายงานตามความถนัดก็จะท าให้เขาสามารถท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 5. บทบาท
ในการสร้างขวัญของครูผู้บริหารจะต้องร่วมกันสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับครู หาทางท่ีจะให้ครูได้
แสดงความสามารถของตน รู้สึกว่าตนมีความส าคัญเป็นท่ีต้องการของคณะ ตลอดจนบริการและ
อ านวยความสะดวก ต่างๆ และให้ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนครู การบริหารการนิเทศท่ีดีจ าต้องรับฟัง
ข้อคิด ข้อเสนอท้ังในด้านการปรับปรุงและปัญหาส่วนบุคคลด้วย การส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
วางแผนส่งเสริมงานส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้า ย่อมมีส่วนสร้างขวัญและก าลังใจอันจะเป็นผลดีต่อ
การปรับปรุงงาน และ 6. บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและผู้นิเทศควรส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในหลายลักษณะ ท้ังนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานแล้วการพัฒนาบุคลากรย่อมยังประโยชน์ในการปรับปรุงการ เรียนการสอนจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับอีกด้วย83  

แฮริส (Harris) ได้แบ่งหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ไว้ ดังนี้  1. หน้าท่ีทางการสอน (Teaching 
Function) เป็นหน้าท่ีหลัก ศึกษานิเทศก์จะต้องท างานท่ีเกี่ยวกับการสอนโดยตรงนั่น คือ ช่วยเหลือ 
แนะน า เกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีดีให้กับครู รวมตลอดถึงการวัดและประเมินผลด้วย 2. หน้าท่ีจัดบริการ 
(Special Service Function) เป็นการช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการบริการให้แก่นักเรียนโดยตรง 
ได้แก่  หน่วยสุขภาพ พลานามัย การแนะแนว บริการจิตบ าบัด และ สันทนาการ เป็นต้น                   
3. หน้าท่ีจัดอ านวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลือ ในเรื่องการจัดด าเนินงาน             

                                                             
83

 Wiles, Kimball., Supervision for Better School, 3rd ed. (Englewood: Cliffs, 
(New Jersey: prentice – Hall, 1983), 261–267. 
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ในด้านธุรการท่ัวไป เกี่ยวข้องกับคณะบุคคล เป็นการเกี่ยวพันโดยทางอ้อมกับการเรียนการสอน                  
4. หน้าท่ีการนิเทศ (Supervision Function) เป็นงานเกี่ยวกับการนิเทศการติดต่อประสานงาน              
เป็น ง าน ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง โดยตรงกับการ เรี ยนการสอน  ศึกษานิ เทศก์ จะท า ง านร่ วมกับครู                                        
5. หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (General Administration Function) เป็นหน้าท่ีเกี่ยวกับงานบริหาร                
ในโรงเรียนท่ัว ๆ ไป ท่ีศึกษานิเทศก์จะช่วยเหลือโรงเรียนได้84     

วัชรา เล่าเรียนดี กล่าวว่า ผู้นิเทศหรือผู้ท าหน้าท่ีนิเทศมีบทบาทและภาระหน้าท่ีหลายอย่าง 
ถึงแม้ว่างานในหน้าท่ีหลักคือ การช่วยเหลือแนะน าส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ              
คุณภาพการสอน แต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการสอนต้องเกี่ยวข้องกับงาน 
องค์ประกอบต่าง ๆ หลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย85    

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ 
ศึกษานิเทศก์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ ดังนี้  1. ร่วมวางแผนกับครูเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วางโครงการด าเนินงาน
ให้บรรลุ โดยท าหน้าท่ีปรึกษา และแนะน าการขจัดปัญหาของครูแต่ละคน  2. ร่วมมือด้านบริหาร             
ช่วยในการตัดสินใจด าเนินการ และแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3. จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
แสวงหาวิชาการใหม่ ๆ และน ามาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4. เสนอแนะพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา โดยช่วยคณะครูตั้งจุดประสงค์ของกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เลือกประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าให้แก่ครู เลือกวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5. จัดการเกี่ยวกับการสาธิตวิธีการ                     
จัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6.  มีส่วนร่วมในการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา รวมท้ังวิจัยในช้ันเรียน เพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้                
ให้ดีขึ้น86 
 

                                                             
84 Harris, Ben M., อ้างถึงใน รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 5, 

(สงขลา: เทมการพิมพ์, 2557), 78. 
85

 วัชรา เล่าเรียนดี, การนิเทศการสอน (Supervision of Instruction), พิมพ์ครั้งท่ี 5 
(นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 8. 

86
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , คู่มือการนิเทศแบบถึงห้องเรียน 

(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, ม.ป.ป.), 3. 

 



  58 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
ไว้ในหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ดังนี้  

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  
โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้มีการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ                         

ของวิชาชีพ เพื่อประมวลพฤติกรรมท่ีเป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
ท่ีมา: ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, 2561, 
13. 
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1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตารางท่ี 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททาง
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุ
สภารับรองโดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ 
1.1 การนิเทศการศึกษา 
1.2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
1.3 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
1.4 การประกันคุณภาพการศึกษา 
1.5 การบริหารจัดการการศึกษา 
1.6 การวิจัยทางการศึกษา 
1.7 กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานทางวิชาการ 
1.8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.9 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศ
การศึกษา ท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

1. มีประสบการณด้์านปฏิบัติการสอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้าน
ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่ 

 
ท่ีมา: ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, 2561, 
13. 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดมาตรฐานความรู้ย่อยของศึกษานิเทศก์ 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. การนิเทศ
การศึกษา 

1. หลักการและรูปแบบการนิเทศ 
2. วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
3. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 
3.1 การวิเคราะห์พฤติกรรม การ
นิเทศการศึกษา 
3.2 การสร้างทักษะในการนิเทศ 
3.3 การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
3.4 การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการนิเทศ 
3.5 การควบคุมและ                   
การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
4. การนิเทศภายใน 

1. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 
2. สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้การสอน และการบริหาร 
การจัดการศึกษา 
3. สามารถประสาน สนับสนุน และ
เผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ
การศึกษาแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้
อย่างหลากหลายด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 

2. นโยบายและ 
การวางแผน
การศึกษา 

1. ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
2. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา 
3. แผนการศึกษาระดับชาติและ
ระดับต่างๆ 
4. การวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย
การศึกษา 
5. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
6. การพัฒนาและประเมินนโยบาย
การศึกษา 

1. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และ
รายงานผลเพื่อจัดท านโยบาย แผน 
และการติดตามประเมินผล              
ด้านการศึกษา 
2. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและ
การวางแผนด าเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี 
คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังคม และส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดมาตรฐานความรู้ย่อยของศึกษานิเทศก์ (ต่อ) 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู ้ สมรรถนะ 

3. การพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน 

1. ความรู้เกี่ยวกับหลกัสูตร 
2. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
3. หลักการพัฒนาหลักสูตร 
4. การจัดการเรียนรู ้
5. จิตวทิยาการศึกษา 
6. การวัดและการประเมินผล 
7. การจัดการศึกษาพิเศษ 

1. สามารถใหค้ าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ การ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2. สามารถสาธิต แนะน าครูให้จัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 
3. สามารถประเมนิหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช ้

4. การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. การบริหารคุณภาพ 
2. การประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
4. กระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1. สามารถศกึษา วเิคราะห์ วจิัย การ
จัดท ามาตรฐาน และการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน             
ของสถานศึกษา 
2. สามารถนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม  และประเมนิผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. สามารถใหค้ าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการ
จัดท ารายงานผลการประเมนิตนเอง
ของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก 

5. การบริหาร
จัดการการศึกษา 

1. หลักและระบบขอบข่าย                 
การจัดการศึกษา 
2. หลักการบริหารจัดการ
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
3. การปฏิรูปการศึกษา 
5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา 

1. สามารถใหค้ าปรึกษา แนะน าการ
จัดการศกึษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา 
2. สามารถนเิทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู ้
3. สามารถบริหารจัดการการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดมาตรฐานความรู้ย่อยของศึกษานิเทศก์ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

6. การวิจัยทาง
การศึกษา 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. กระบวนการวิจัย 
3. การน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไป
ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา 

7. กลวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานทาง
วิชาการ 

1. กลวิธีการน าเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการ
เรียนรู ้
2. การเขียนรายงาน บทความ 
ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอื่นๆ 
3. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน
วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

1. สามารถเขียนเอกสารทาง
วิชาการประเภทต่าง ๆ 
2. สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษา 
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหาร
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
4. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
5. ส านักงานอัตโนมัติ 

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อการพัฒนาตนและ
การพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
2. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดมาตรฐานความรู้ย่อยของศึกษานิเทศก์ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

9. คุณธรรมและ 
จริยธรรม
ส าหรับ           
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

1. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ             
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
2. จรรยาบรรณของวิชาชีพ                 
ทางการศึกษา 
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ            
ของวิชาชีพทางการศึกษา 
2. มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี 

 
ท่ีมา: ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์, 2561, 
14-16. 
 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิด                 
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติเบื้องต้นท่ีส าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 
คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ร่วมงาน การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม รวมท้ังการเป็นผู้เสนอ
ผลงานและเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ท่ีมีต่อการ
พัฒนาองค์กร ตลอดจนการน าองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 

2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
 ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการ
ตัดสินใจในการท างานต่าง ๆ เพื่อผลการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นกั บผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้อง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศแล้วเลือกเฉพาะ
กิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ ผลทางบวกเสมอ อีกท้ังระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมท่ีมีผลทางลบโดยมิได้ต้ังใจ
เพื่อน าไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธาของผู้รับการนิเทศท่ีมีต่อการนิเทศและเห็นประโยชน์ของการ
นิเทศ 

2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่าง                
เต็มศักยภาพ คุณประโยชน์ส าคัญของการนิเทศอยู่ท่ีผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา 
จนเป็นผลให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องก าหนด ปรับเปล่ียนแนวทาง             
การนิเทศ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับ
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การนิเทศก าหนดจุดท่ีจะพัฒนาเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศ
ให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทาง               
ท่ีเหมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้รับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพิ่มพูน
พัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2.4 พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการ
นิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไข ข้อจ ากัดของผู้รับการนิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย 
แนวทาง และเป้าหมายของการพัฒนา เมื่อน าไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง แผนการ
นิเทศต้องมีกิจกรรมส าคัญท่ีน าไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับผลงานถือ
เป็นคุณภาพส าคัญท่ีน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง 

2.5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
 นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือส าคัญของศึกษานิเทศก์ในการน าไปสู่ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็น
ล าดับ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้
หลากหลาย ตรงกับสภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจ ากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนน าไปสู่ผลได้จริง  
เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน และก้าวหน้า
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

2.6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้รับการนิเทศศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ี ดีขึ้นของผู้รับการนิเทศ จนผู้รับ
การนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศ และ
เพียรพยายามกระตุ้นยั่วยุท้าทายให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ด้วยความรู้สึก
ประสบผลส าเร็จเป็นระยะๆ โดยพยามยามให้ผู้รับการนิเทศ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของการท ากิจกรรม
และการพัฒนาของผู้รับการนิเทศเอง ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจากการริเริ่ม การร่วมพัฒนา และ
การสนับสนุนข้อมูลให้ก าลังใจให้ผู้รับการนิเทศค้นหาปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่าง ๆได้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเป็นการพัฒนางานในภาวะปกติ เป็นบุคลิกภาพ
ถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป รวมท้ังเกิดความช่ืนชมและศรัทธาความสามารถของตน 

2.7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถน าเสนอ
ผลงานท่ีได้ท าส าเร็จแล้ว ด้วยการรายงานผลท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  ซึ่งครอบคลุมการ
ก าหนดงานท่ีจะน าไปสู่ผลแห่งการพัฒนา การลงมือปฏิบัติจริง และผลท่ีปรากฏมีหลักฐานยืนยัน
ชัดเจน การจัดท ารายงานเป็นโอกาสท่ีจะได้คิดทบทวนถึงงานท่ีท าแล้วว่ามีข้อจ ากัด ผลดี ผลเสีย 
ผลกระทบท่ีมิได้ระวังไว้อย่างไร ถ้าผลงานเป็นผลดีจะช่ืนชม ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด น าเสนอให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร  ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร  และจะน า
ประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์ของรายงานท่ีดีย่อมน าไปสู่
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การประเมินตนเอง การช่ืนชมความสามารถของผู้ปฏิบัติ การเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ และ
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ท่ีจะก่อให้เกิดการยอมรับและช่ืนชมในความสามารถของตน 

2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้
ค าปรึกษา แนะน า หรือจัดกิจกรรม เพื่ อให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตาม
เงื่อนไขท่ีผู้นิเทศเสนอแนะ ดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นท่ีประจักษ์เสียก่อน เพื่อให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือกิจกรรมนั้นๆ มีน้ าหนัก มีความส าคัญน่าเช่ือถือ  ผู้นิเทศก์จ าเป็นต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีท้ังบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเช่ือถือศรัทธา
ต่อการนิเทศการศึกษา  และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ 

2.9 ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุง  ท่ีดีกว่าเดิม แนะน าการปฏิบัติท่ีเป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่
เพียงการวิพากษ์วิจารณ์ แต่จะช้ีน าแนวทางการแก้ปัญหา ท่ีน าไปสู่ผลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน ด้วยความเต็มใจ เต็ม
ความรู้ความสามารถและคาดหวังผลท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความส าคัญ ยอมรับใน
ความรู้ความสามารถและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของ
ตนอย่างเต็มศักยภาพ ท้ังนี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการท างาน  ท่ีจะน าไปสู่ผลงาน
ท่ีดีท่ีสุดอยู่เสมอ เป็นท่ียอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อการ
นิเทศ  การปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผู้อื่น 

2.10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ความประทับใจของผู้รับการนิเทศท่ีมีต่อผู้
นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย และทันโลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อื่นด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและน า
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การต่ืนตัว การรับรู้ และการมี
ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังน ามาซึ่งการยอมรับและ
ความรู้สึกเช่ือถือของผู้รับการนิเทศอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีลึกซึ้งต่อเนื่องต่อไป 

2.11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนา
งานวิชาการ ด้วยการพูดน า ปฏิบัติน า และจัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ 
โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศท่ีปฏิบัติงานส าเร็จแล้ว จนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง 
ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์จึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและ
สม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น  เพียรพยายามท่ีจะ
บริการอย่างเต็มท่ี ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ 
สามารถเลือกการกระท าท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและช่ืนชมได้ด้วยตนเอง  ศึกษานิเทศก์
มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลส าเร็จให้แก่ผู้รับการนิเทศแต่ละ
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คนและทุกคน จนเกิดภาพความเป็นผู้น าทางวิชาการ น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง 

2.12 สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษา
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง ศึกษานิเทศก์จ าเป็นต้อง
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ่ง
กันและกันศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องต่ืนตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคตกล้าท่ีจะตัดสินใจด าเนินการเพื่อผลต่อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาในอนาคต 
อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศ
การศึกษาจะปรับเปล่ียนได้ทันกับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนา
ได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้าตลอดไป 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ   

3.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

3.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3.3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม                  

ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
3.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และ 

นิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ   ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 
                     3.3.3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทาง
กายวาจา และจิตใจ 

3.3.4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ                
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

3.3.5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ                           
เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
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3.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น

ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.5 จรรยาบรรณต่อสังคม 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข87 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระบุไว้ในหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 2561 ระบุว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ เป็นต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค(๑) โดยมีแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณศึกษานิเทศก์ ๙ ประการ 
ประกอบด้วย  

1. ศึกษานิเทศก์ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์            
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 

2. ศึกษานิเทศก์ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดี            
ขององค์กรวิชาชีพ 

3. ศึกษานิเทศก์ ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 

4. ศึกษานิเทศก์ ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ 
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

5. ศึกษานิเทศก์ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจาและจิตใจ 
6. ศึกษานิเทศก์ ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 

อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

                                                             
87

 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์, 2561, 13-19. 
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7. ศึกษานิเทศก์ ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ 
ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 

8. ศึกษานิเทศก์ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

9. ศึกษานิเทศก์ พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข88 
 

รูปแบบหรือวิธีการในการพัฒนาวิชาชีพ  

ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้ก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ “ศึกษานิเทศก์” ไว้ในหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 2561  ซึ่ง
สามารถจ าแนกแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์89 ได้ดังนี้ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ศึกษานิเทศก์ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์                
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและ              
ละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
 
 
 
 
 

                                                             
88

 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์, 2561, 22. 

89
 ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรม           

การเรียนรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์, 2561, 19-22. 
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ตารางท่ี 3 แบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณต่อตนเอง 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(1)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
(2)  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(3)  ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
(4)  สร้างผลงานท่ีแสดงถึงการพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ 
(5)  ค้นหาวิธีการท างาน การพัฒนาวิชาชีพและ
สามารถน ามาประยุกต์ให้เกิดผลต่อผู้รับการ
นิเทศ 
(6)  นิเทศโดยยึดผู้รับการนิเทศเป็นส าคัญด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างสม่ าเสมอ 
(7)  พัฒนาวิสัยทัศน์โดยผสมผสานนวัตกรรม 
 เทคโนโลยี และแนวคิด เพื่อใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพ 

(1)  เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพส่ิงเสพติดจน
ขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นท่ีน่ารังเกียจ
ในสังคม 
(2)  ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วง
ละเมิดทางเพศ 
(3)  ปฏิบัติตนหรือปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหาย 
(4)  ไม่รับรู ้ ไม่แสวงหาความรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 

 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

ศึกษานิเทศก์ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรวิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมดังแสดงในตาราง               
ท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 



  70 

ตารางท่ี 4 แบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(1)  แสดงความช่ืนชมและศรัทธาในคุณค่าของ
วิชาชีพ 
(2)  รักษาช่ือเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
(3)  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานใน
วิชาชีพ ให้สาธารณชนรับรู้ 
(4)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผนของทาง
ราชการ 
(5)  เลือกใช้หลักการ  วิธีการท่ีถูกต้อง ได้ผลดี 
ทันสมัย และสอดรับกับผู้รับการนิเทศ 
(6)  อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้รับการนิเทศและ
ความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
(7)  สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ ทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  เป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรวิชาชีพ 
(8)  แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การหรือ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้ศาสตร์องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
(9)  เข้าร่วม ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 

(1)  วิพากษ์หรือวิจารณ์องค์การหรือวิชาชีพจน
ท าให้เกิดความเสียหาย 
(2)  ดูหมิน่ เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ 
(3)  ประกอบการงานอืน่ท่ีไม่เหมาะสมกับการ
เป็น  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(4)  ไม่ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ  ระเบียบ หรือแบบแผนของทาง
ราชการ จนก่อนให้เกิดความเสียหาย 
(5)  คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตน 
(6)  ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิขาชีพหรืออาศัย
องค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ 
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จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
1. ศึกษานิเทศก์  ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และ

ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
2. ศึกษานิเทศก์ ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ

ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
3. ศึกษานิเทศก์ ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
4. ศึกษานิเทศก์ ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 

อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
5. ศึกษานิเทศก์ ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ

ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบ
แผนพฤติกรรมดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(1)  สนับสนุน ส่งเสริมผู้รับการนิเทศให้ประสบ
ความส าเร็จตามความถนัด ความสนใจและ
ศักยภาพของแต่ละคน 
(2)  ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิ
เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
(3)  มีข้อมูล แนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลายให้ผู้รับ
การนิเทศน าไปใช้เป็นตัวอย่าง 
(4)  รับฟังความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลของผู้รับการ
นิเทศ 
(5)  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมุ่งมั่น  ต้ังใจเพื่อให้ผู้รับ
การนิเทศพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
(6)  ให้ผู้รับการนิเทศได้ร่วมวางแผนพัฒนา
ตนเองและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง 
(7)  เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้รับการนิเทศ
ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และ
ให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 

(1)  ปฏิบัติงานมุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
(2)  เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ผู้รับบริการในงานตามบทบาทหน้าท่ี 
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จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
ศึกษานิเทศก์ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม                
ดังแสดงในตารางท่ี 6  
ตารางท่ี 6 แบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(1)  เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ 
(2)  ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 
(3)  เป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 
(4)  ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
(5)  มีความรัก ความสามัคคี และร่วมใจกันผนึก
ก าลังในการพัฒนาการศึกษา 
  

(1)  น าเสนอแง่มุมทางลบต่อวิชาชีพ ข้อเสนอไม่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
(2)  สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกล่ัน
แกล้ง ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย 
(3)  แนะน าในทางไม่ถูกต้องต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพจนท าให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 
(4)  ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนท า
ให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ 
(5)  ใช้อ านาจหน้าท่ีปกป้องพวกพ้องของตนท่ี
กระท าผิดโดยไม่ค านึงถึงความเสียหายท่ีเกิด
ขึ้นกับ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพหรือองค์การ 
(6)  แอบอ้างช่ือหรือผลงานของผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพเพื่อประโยชน์ของตน 
(7)  วิพากษ์ วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่อง
ท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย หรือแตกความสามัคคี 
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จรรยาบรรณต่อสังคม 
ศึกษานิเทศก์ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นการ
ประพฤติตาม แบบแผนพฤติกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7 แบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณต่อสังคม 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

(1)  ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริม การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
(2)  ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการ  
หรือวิชาชีพแก่ชุมชน 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้
ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้และสามารถ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(4)  เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพื่อ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 

(1)  ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีจัดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาท้ังทางตรง
หรือทางอ้อม 
(2)  ไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์หรือพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาหรือส่ิงแวดล้อม 
(3)  ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
อนุรักษ์หรือพฒันาส่ิงแวดล้อม 
(4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนหรือสังคม 

 
รูปแบบหรือวิธีการในการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development Models) 

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ คือการน าเอาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบวิธีการท่ีดีท่ีสุดมาใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร และมีการวัดประเมินผลท่ี
สะท้อนถึงความรู้  ความสามารถของบุคลากร ซึ่งรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือ
งานวิจัย ท่ีนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ นักการศึกษา หรือ สถาบัน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา                   
ได้น าเสนอไว้หลากหลายท่าน ดังนี้ 

สปาร์ค และ ลุคส์ ฮอร์สเลย์ (Sparks and Loucks-Horsley, 1990) ได้น าเสนอรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมีการน าไปใช้ และประสบผลส าเร็จ มีผลการวิจัย และหลักฐาน
สนับสนุน จ านวน 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1. แบบรายบุคคล (Individual Guided Staff Development) 
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2. แบบการสังเกตและประเมินผล (Observation and Assessment) 
3. แบบมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงและพฒันา (Involvement in a Development 

and Improvement Process) 
4. แบบฝึกอบรม (Training) 
5. แบบสืบเสาะ (Inquiry)90 
สมาคมการศึกษาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Education Association 

(NEA)) ได้ให้ความเห็นว่า รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เป็นวิธีการสอนท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างองค์
ความรู้ท่ีเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ เน้นการสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นกระบวนการวิจัย วิธีการสอนแบบร่วมมือ91  

กล๊ิกแมน กอร์ดอน และรอสส์ กอร์ดอน (Glickman,Gordon and Ross Gordon) กล่าวถึง
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่ปรากฏในห้วงท่ีผ่านมา ได้แก่ 

1. การใช้โปรแกรมช่วยเหลือครูบรรจุใหม่  ในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยครูท่ีมี
ประสบการณ์ในโรงเรียน ผู้ให้การดูแลปรึกษาแนะน า (Mentor) หรือผู้ท่ีท าหน้าท่ีนิเทศโดยกระท า
อย่างต่อเนื่องตลอดปีแรกท่ีได้รับการบรรจุเป็นอย่างน้อย 

2. ใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการประจ าเดือน การช่วยเหลือ
ระหว่างเพื่อนครูด้วยกันในการถ่ายทอดทักษะต่างๆในการสอน 

3. จัดให้มี ศูนย์พัฒนาครู  เป็นสถานท่ีท่ีครูจะมาปรึกษาหารือกัน เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ พัฒนาทักษะต่างๆ การผลิตส่ือการเรียนการสอน และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 

4. การเพิ่มพูนความรู้ครู ด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในเรื่องท่ีส าคัญหรือซับซ้อน                   
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดกลุ่มช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันของครูภายในโรงเรียน โดยร่วมกันศึกษา                    
ในเนื้อหาวิชา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างและใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 

6. การจัดเครือข่าย (Networks) เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกัน กับเพื่อนครู ท่ีอยู่                    
ต่างโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านระบบเครือข่ายสังคม (Social Networks) 
เครื่องโทรสาร หรือในการประชุมสัมมนาต่างๆ 

                                                             
90 Sparks, D., and Loucks-Horsley, S, (Five Models of Staff Development for 

Teachers, Oxford, OH: National Staff Development Council, 1990. 
91 The National Education Association (NEA), Professional Community and 

Professional Development in the Learning-Centered School.  University of 
California, Berkeley USA, 2006, 2 
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7. จัดให้มีครูแกนน า (Teacher Leadership) เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ ซึ่งอาจท าหน้าท่ีเป็นผู้น าเสนอในการประชุมปฏิบัติการ (Workshop Presenter) ครูพี่เล้ียง 
(Cooperating Teacher) ผู้ให้การดูแลปรึกษาแนะน า (Mentor) โค้ชโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert 
Coach) ผู้น ากลุ่มการสอน (Instructional Team Leader) หรือ ผู้พัฒนาหลักสูตร (Curriculum 
Development) เป็นต้น 

8. ครูในฐานะนักเขียน (Teacher as Writer) อาจเขียนเป็น บทความ เรียงความวารสาร
ส่วนตัว หรือหนังสือโต้ตอบกับเพื่อนครูด้วยกัน ซึ่งเป็นการเขียนท่ีเกี่ยวกับนักเรียน การเรียนการสอน 
การพัฒนาองค์ความรู้เป็นต้น 

9. มีการวางแผนเป็นรายบุคคลในการพัฒนาวิชาชีพโดยก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
ในการวางแผนจัดกิจกรรม และประเมินผลของแต่ละบุคคล 

10. การร่วมมือกัน (Partnership) ระหว่างสถานศึกษา หรือภาคธุรกิจ โดยถือว่าทุกภาคส่วน
มีความรับผิดชอบ มีความส าคัญท่ีเท่าเทียมกันในการรักษาสิทธิประโยชน์ร่วมกัน92  

ฮิกกินส์ และ ลีท (Higgins and Leat) อธิบายว่า รูปแบบท่ีจะใช้ในการพัฒนาครู กระท าได้
หลายแบบ ได้แก่ การให้ความรู้ เป็นแบบอย่างในการท างาน การสืบเสาะอย่างมีวิจารณญาณ                  
การร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการช้ีแนะ การพัฒนาวิชาชีพให้กับครู ควรก าหนดเป้าหมาย แล้ว
ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนานั้น จึงจะประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการ93  

พศิน แตงจวง ได้กล่าวถึง รูปแบบในการพัฒนาครูว่า มีหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การท าผลงานทางวิชาการ การนิเทศติดตามผล และการศึกษาต่อ เป็นต้น ซึ่งแต่ละ
รูปแบบต่างมีแนวคิดอยู่เบ้ืองหลัง สรุปได้ดังนี้ 1. การฝึกอบรม เปน็การพัฒนาเป็นรายบุคคล ท่ีช่วยให้
บุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจในการการท างานและด าเนินชีวิต  2. การศึกษาดูงาน
เป็นรูปแบบท่ีใช้เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แนวคิดท่ีเป็นประสบการณ์ตรงจากการสังเกต 
พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานของสถานท่ีท่ีประสบความส าเร็จสูงกว่า 3. การท าผลงานทางวิชาการเป็นการ
ส่งเสริมให้ครูได้คิดค้นนวัตกรรม ท าการวิจัยเพื่อพัฒนา หรือแก้ปัญหากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใต้บริบทของตนเอง 4. การนิเทศติดตามผล เป็นการช่วยเหลือ ปรับปรุง 

                                                             
92 Glickman, Carl D., Gordon, Stephen P. and Ross-Gordon, Jovita M., 

Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach, 8thed., 
Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 2010, 338-339. 

93 Higgins, S. and Leat, D, “Horses for Courses or Courses for Horses: What 
is Effective Teacher development?”  In Development: Exploring Our Own Practice, 
Edited by J. Soler, A. Craft and H. Burgess.  London: Paul Chapman, 2000, 63. 
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แก้ไข พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5. การศึกษาต่อ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ (Cognitive skills) เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้  

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จ าแนกรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบการพัฒนาท่ีเป็นทางการ หมายถึง การพัฒนาท่ีทางราชการ หรือหน่วยงานต้น
สังกัดก าหนดขึ้น โดยปกติจะก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปีของสถานศึกษา หรือของหน่วยงานสูงขึ้น
ไปตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณของทางราชการท่ีจัดสรรให้ ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การนิเทศจากภายในหรือภายนอกสถานศึกษา การศึกษาต่อตามความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัด การส่งผลงานทางวิชาการ การเยี่ยมเยือน การท าวิจัย (ในช้ันเรียน) เป็นต้น 

2. รูปแบบการพัฒนาอย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง การพัฒนาตนเองของครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสมัครใจศึกษาความรู้ด้วยตนเอง และเสียค่าใช้จ่ายเอง อาจจะด าเนินการนอกเวลา
หรือในเวลาราชการก็ได้  

3. รูปแบบการพัฒนาแบบกึ่งทางการ หมายถึง การพัฒนาท่ีต้องอาศัยเพื่ อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา ท่ีด าเนินการท้ังในเวลาราชการและหรือนอกเวลาราชการ เป็นครั้งคราว อาจไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนหรือได้รับเพียงบางส่วน  

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ             
ในเอเชียท่ีนับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ส าหรับด้านการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นมีความเช่ือว่า 
“การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครูผู้สอน” จึงได้ออกกฎหมายพิเศษส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีก าหนดให้ครูต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการโดยสม่ าเสมอ 
(Consistent In-service Training) นอกจากนี้ ในแต่ละปี จะส่งครูประมาณ 5,000 คนไปเรียนรู้และ
หาประสบการณ์ในต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างเสริมทักษะของบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล เพื่อน าประสบการณ์ ความรู้มาใช้ในการยกตัวอย่างขณะท าการสอนได้อย่างชัดเจน                      
ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงกระตุ้นให้ครูพัฒนาตัวเองให้ทันต่อสถานการณ์โลก ครูญี่ปุ่น (Hokkaido) 
ต้องได้รับการฝึกอบรม 2 แบบ คือ การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (Teacher’s Basic Training) และการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง (Specialized Training) ซึ่งในการฝึกอบรมได้ด าเนินการใน  3 รูปแบบ คือ               
1. การฝึกอบรมโดยรัฐบาล 2. การจัดฝึกอบรมโดยอิสระนอกโรงเรียนช่วงเวลาท างาน 3. การ
ฝึกอบรมแบบสมัครใจ นอกเวลาท างาน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังใช้วิธีการในการพัฒนาครูอีกหลายวิธี 
ได้แก่ 1. Mini Doken เป็นหลักสูตรของการฝึกอบรมเคล่ือนท่ีของฮอกไกโด (Mobile Research 
Course on Hokkaido) เป็นการด าเนินการตามความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และประเด็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ ปกติใช้เวลาการฝึกอบรม 2-3 วัน อาจจัดท่ีโรงเรียนหรือท่ีใดก็ได้ตามความ
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เหมาะสม หากอยู่ห่างไกลมากก็อาจจะจัดผ่านดาวเทียม (Via Satellite) หรือจัดเป็นแบบการประชุม
ทางจอภาพ (Video Conference) ก็ได้ 2. การจัดบรรยายพิเศษ “ปัญหาการศึกษาเร่งด่วน”                  
เช่น ปัญหา การข่มขู่ (Bulling) การหนีโรงเรียน (Truancy) ของนักเรียน เป็นต้น 3. การให้ค าปรึกษา
และวิจัยโดยสมัครใจ หากครูต้องการค าแนะน าเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเด็ก หรือปัญหาอื่นๆ ครูสามารถ
ขอรับการบริการค าปรึกษาได้หลายรูปแบบ เช่น ขอรับค าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งมีบริการทุกวัน
ต้ังแต่เวลา 10:00-21:00 น. เป็นการโทรศัพท์ฟรี การขอเข้ารับค าปรึกษา นั้นครูต้องจองเวลาเข้าพบ
ได้ต้ังแต่ เวลา 10:00-16:00 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้ยังติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต              
ได้ด้วย 4. สถาบันวิจัยฮอกไกโด (Hokkaido Education Research Institute (HERI)) ช่วยเหลือ 
สนับสนุนครูที่เผชิญปัญหาโดยจัดหา อ านวยความสะดวก จัดห้องสมุดเพื่อค้นคว้าในช่วงภาคฤดูร้อน 
หรือวันหยุดฤดูหนาว มีบริการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยเมื่อครูต้องการ  5. คณะกรรมการเขต
การศึกษา อาจส่งครูไปศึกษาค้นคว้าท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย หน่วยงานเอกชนหรือสถาบัน
อื่นๆ เป็นการฝึกอบรมระยะยาว เพื่อพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมความสัมพันธ์กับสังคม นอกจากนี้           
ยังมีการจัดให้มีการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อย่างแพร่หลาย ท้ังในระดับองค์การ
ทางการศึกษาและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในทวีปออสเตรเลีย แผนกการศึกษาและฝึกอบรม
ของประเทศออสเตรเลีย (Department of Education and Training, 2005) ได้ก าหนดหลักการใน
การพัฒนาวิชาชีพภายใต้ความเช่ือท่ีว่า “การพัฒนาวิชาชีพเป็นงานส่วนบุคคลท่ีต้องพัฒนาตนเอง” 
(individual and self-improvement task) ท่ีต้องก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของผู้เรียน ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้แก่ การ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา (Seminars) การเสนอผลงานท่ีประชุมวิชาการ (Conferences)  เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติงาน (Workshops) และยังได้กล่าวต่อไปว่า ส่วนรูปแบบการพัฒนาครูในประเทศ
นิวซีแลนด์ ใช้รูปแบบการช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาครูประจ าการในลักษณะของชุดแก้ปัญหา
เคล่ือนท่ี (Moving Teams) ซึ่งท างานคล้ายคลึงกับศึกษานิเทศก์ บุคลากรท่ีท างานในชุดแก้ปัญหา 
(Team Solutions) จะเป็นท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงในแต่ละ
สาขาวิชา ซึ่งด าเนินการจัดต้ังโดยกระทรวง ศึกษาธิการแต่ให้ประจ าอยู่ในมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีหลัก 
คือ การบริการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือครูในด้านการจัดการเรียนการสอน หรือลงไปช่วยแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยตรงตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม หรืออาจด าเนินการโดยการแบ่งเป็น
กลุ่มโรงเรียน (Cluster) ตามท่ีท่ีปรึกษาเห็นสมควร หรืออาจใช้เครือข่ายชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วม ใช้ผู้บริหารเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล
สนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ ใช้ E-learning เป็นต้น  
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รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ พศิน แตงจวง กล่าวว่าประเทศ
ฟินแลนด์เป็นประเทศท่ีมีประชากรประมาณ 5 ล้านคนเศษ เป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงมากในด้าน
อุตสาหกรรม มีปริมาณการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้อยมาก และมีสมรรถนะการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ
มากท่ีสุด ในขณะท่ีสถาบันวิชาชีพครู ได้รับการยอมรับในสังคมสูงมาก (highly respected) วิชาชีพ
ครูไม่ต้องถูกควบคุมจากภายนอกองค์กร เช่น การตรวจสอบ (Inspection) การทดสอบ หรือการ
ประเมินต่างๆ แต่ครูมีความตระหนักและรับผิดชอบงานในหน้าท่ีสูงมาก พวกเขาทุ่มเทเวลา ก าลังกาย
ก าลังใจเพื่อให้ศิษย์เรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยัง
เป็นระบบเดิมอยู่ แต่ครูจะพยายามแสวงหาทางเลือกของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ 
โดยเน้นการเรียนรู้แบบความร่วมมือครูจะพัฒนาวิชาชีพจากประสบการณ์ในการสอนของตนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาแบบการแก้ปัญหา (Problem Solving) มุ่งเน้นเฉพาะเหตุการณ์
และสภาพแวดล้อม รูปแบบท่ีใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของครูฟินแลนด์ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการ
ทดลอง (Experimentation) การถามตอบเพื่อสะท้อนความคิด (Reflection: giving and asking 
for feedback) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
เป็นต้น  

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสหภาพยุโรป จากการท่ีประเทศต่างๆในยุโรป
รวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรป (European Union (E.U.)) เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 1992 ประกอบด้วย
สมาชิก 27 ประเทศ รวมท้ัง สหราชอาณาจักรด้วย ท าให้ E.U. มีพลังในการร่วมมือกันในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจ และมีอ านาจต่อรองสูงในเวทีระหว่างประเทศในทุกๆ ด้าน ส าหรับ
ในด้านการศึกษา จากการเปิดเผยของ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009: 50-52) เกี่ยวกับการศึกษา
ของครู การส ารวจการเรียนการสอนนานาชาติ (Teaching and Learning International Survey 
(TALIS) ในช่วง 18 เดือนของปี ค.ศ. 2007-2008 พบว่าครูได้ร่วมกิจกรรมรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
ดังนี้ 

1. โดยการพูดคุย แลกเปล่ียนกันอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Dialogue to Improve 
Teaching) ประมาณ 93 % 

2. โดยร่วมกิจกรรมการเรียนบางวิชา และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Courses and 
Workshop) ประมาณ 81 % 

3. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับการเขียนทางวิชาการ (Reading 
Professional Literature) ประมาณ 78 % 

4. เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ (Education Conferences and Seminars) 
ประมาณ 49 % 
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5. เข้าร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development Network) 
ประมาณ 40 % 

6. ท าวิ จัยอิสระหรือการวิจัยร่วม ในหัวข้อเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีสนใจ (Individual or 
Collective Research on a Topic of Professional Interest) ประมาณ 36 % 

7. ร่วมกิจกรรมรูปแบบการดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า (Mentoring) และ/หรือจากการสังเกต
ของเพื่อนๆ (Peer Observation) ประมาณ 36 % 

8. เข้าร่วมการเยี่ยมสังเกต การเรียนการสอนโรงเรียนอื่น (Observation Visit to Other 
Schools) ประมาณ 28 % 

9. เข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมคุณภาพ (Qualification Programmes) ประมาณ 25 % 
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศท่ีกว้างใหญ่ เป็นผู้น าของโลกในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ด้านเทคโนโลยี และด้าน
อื่นๆ แต่ต้องเผชิญกับปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในรัฐต่างๆท้ังนี้เนื่องจาก
ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องรับผู้อพยพ ผู้ล้ีภัย ผู้หลบหนีเข้าเมืองจ านวนมาก 
โดยเฉพาะจากผลกระทบจากสงครามในอินโดจีน จนกระท่ังรัฐบาล แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออก
กฎหมาย The No Child Left Behind Act (NCLB) ค.ศ. 2001 และภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 
บุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีเทคนิค มีความรู้ในการพัฒนาโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน (Research-based Methods) เพื่อหารูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี94  

ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา บรูคฟิล สตีเฟน ดี. 
(Brookfield, Stephen D.) ได้ศึกษาและวิเคราะห์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ถ้าครูมีความรู้ มีทักษะ               
ท่ีเหมาะสม รวมถึงการเตรียมครูใหม่ให้มีสมรรถนะท่ีดี ย่อมมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู ต้องเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน การประเมินผล 
การสังเกตและการสะท้อน (Reflection) ให้เห็นข้อแตกต่าง95  

เว่ย, รูท ชุง และคณะ (Wei, Ruth Chung et al.) ได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทางการศึกษาของสหรัฐว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษา 
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ (Experts) จากผู้ให้การดูแลปรึกษาแนะน า (Mentors) เพื่อนร่วมงาน (Peers) 
และจากงาน ท่ีรับผิดชอบ (On Job-embedded) และร่ วมมือระหว่ างก ลุ่มครู ด้วยกัน 

                                                             
94 พศิน แตงจวง, รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: 

ดวงกมลพับลิชช่ิง, 2554), 41-209. 
95 Brookfield, Stephen D, Becoming a Critically Reflective Teacher,                 

San Francisco: Jossey-Bass, 1995, 11. 
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(Collaborative Teacher) เพื่อให้เป็นผู้น าทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นแบบอย่างได้ ในการ
เรียนรู้เหล่านี้ยังช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาด้านวิชาชีพในทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของชมรมหรือสมาคมครู หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนท่ีครูเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมหรือสมาคมต่างๆ มีข้อบ่งช้ีว่าท าให้นักเรียนมี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และเข้าใจเนื้อหาในวิชาท่ีเรียนดีขึ้นมาก96  

 

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 พรชัย เจดามาน ได้กล่าวถึงประเด็นการพัฒนาตนเองของบุคลากรการศึกษาท่ีก้าวทัน               
การเปล่ียนแปลงยุคทศวรรษท่ี 21 ว่า การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็นไปตามอย่างสลับซับซ้อน จึงท าให้องค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษา  
ท่ีสามารถช่วงชิงความได้เปรียบทางด้านการจัดการศึกษา มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จได้ดีกว่า 
โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีได้มาเกิดจากความรวดเร็ว (Speed) ในการตอบสนองความต้องการ             
และการมีนวัตกรรม (Innovation) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) การมีบุคลากรท่ีมี
ทักษะในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ โดยในสภาพการณ์ของสังคมท่ีความรู้เป็นเรื่องท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตลอด และเป็นส่ิงจ าเป็นของการเรียนรู้ สร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าท่ีการงานและชีวิต                    
แต่ส่ิงหนึ่งท่ีการเปล่ียนแปลงน าพ่วงติดมาด้วย คือสัญญาณท่ีบ่งช้ีให้บุคลากรทางการศึกษาเร่งปรับตัว
พัฒนาสู่การเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวทันรับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่                        
1. การปรับใจ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับความไม่มั่นคงในอาชีพ บุคลากรควรเตรียมพร้อมส าหรับ
การออกจากงาน การโยกย้าย การเปล่ียนต าแหน่งการท างานโดยมีเป้าหมายผลงานเป็นหลักส าคัญ  
2. การปรับตัว การท างานยุคใหม่ต้องการความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างกันไปจากเดิม คือ ต้องมี
ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม ข่าวสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพ และความสามารถในการส่ือสาร ความมีมนุษย์สัมพันธ์
และความเป็นผู้น า ตลอดจนการติดตามวิทยาการความเป็นผู้น า การติดตามวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ี ทันสมัยเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบอยู่  ใน ลักษณะการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง                      
3. ปรับทัศนคติ เช่น จ าเป็นต้องเปล่ียนความคิดท่ีว่าการท างานราชการเป็นงานมั่นคง ข้าราชการคือ

                                                             
96 Wei, Ruth Chung et al, Professional Learning in the Learning Profession A 

Status Report on Teacher Development in the U.S. and Abroad,  National Staff 
Development Council, 2009, 11. 
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คนท่ีมีพื้นฐานอ านาจรัฐสนับสนุน การมีต าแหน่งหน้าท่ีเจริญก้าวหน้าในงาน เป็นเป้าหมายของ
อนาคตของข้าราชการ หรือความคิดเรื่องการท างานในส านักงานโดยมีเวลาก าหนดท่ีแน่นอน และมี
สถานท่ีท างานท่ีแน่นอน การเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีสุดวิธี
หนึ่งก็คือ การพัฒนาตนเอง (Self-Development) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีลักษณะเป็นบุคคลท่ี
สมบูรณ์  การพัฒนาตนเอง (Self Development) หรือ การปรับปรุงตน (Self improvement) การ
บริหารตน (Self Management) การปรับตน (Self Modification) คือ การเปล่ียนแปลงตนเองให้
เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการและเป้าหมายของตนเองหรือสอดคล้องกับ ความคาดหวังความ
ต้องการของสังคม เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม เพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยพรชัยกล่าวว่า 
ส่ิงจ าเป็นของบุคลากรทางการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 ควรมีสมรรถนะท่ีพึงมีและพึ่งปฏิบัติ เป็น
พื้นฐาน (Competency base) ในการพัฒนาตนเอง ท้ังด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ประกอบกับการ
ประเมินผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและภาระหน้าท่ี อันก่อเกิดสมรรถนะ
แห่งตนได้อย่างมีศักยภาพ คือ ความมุ่งมั่นในงาน (Achievement) เพื่อให้การปฏิบัติงานด าเนินการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว คล่องตัวและเป็นระเบียบแบบแผน ตามท่ีก าหนดและบรรลุเป้าหมาย การ
จัดการความเส่ียง (Risk Management) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและด าเนินการแก้ไข สู่การพัฒนาทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Respect-for others) เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรและพี่น้อง ท่ีเสมอเหมือนครอบครัวเดียวกัน ความใส่ใจต่อบุคคลและ
สมาชิก (Personals Centric) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ ความคิดริเริ่มส่ิงใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
(Initiative to Creative) เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ความเอาใจใส่คุณภาพ (Quality Awareness) 
เพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ความใฝ่ใจเรียนรู้ (Eager to 
Learn) และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ ท่ี
สามารถน าไปใช้และปฏิบัติได้จริง การมุ่งมั่นในความส าเร็จ (Commitment to Success) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ความมีจิตส านึกของการท างานเป็ นทีม 
(Team Spirit) มีคุณธรรมและภาวการณ์น าท่ีดี ท่ีเรียกว่าการมีจิตสาธารณะ หรือ จิตอาสาท่ีดีงาม 
และการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว (Adaptability) เพื่อก้าวทันการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
หรือยุคการส่ือสารท่ีไร้พรหมแดน ท้ังการพัฒนางาน การพัฒนาตนเอง การพัฒนาผู้ เรียน และ
สถานศึกษาให้สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผล แม้แต่หน่วยงานใหญ่ระดับมหาวิทยาลัยเองก็ต้อง
เตรียมพัฒนาตนเอง เพื่อให้พร้อมรับความเปล่ียนแปลงเช่นกัน97 

                                                             
97 พรชัย เจดามาน, สมรรถนะแห่งตน: การพัฒนาตนเองของบุคลากรการศึกษาที่ก้าวทัน 

การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 21, (กรุงเทพฯ: สูตรไพศาลบิวเดอร์, 2556), 3. 
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ดังนั้นศึกษานิเทศก์เองต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ และต้องได้รับการพัฒนาทักษะท่ี
จ าเป็นในการนิ เทศ โดยต้องมี ท้ัง ทักษะเชิงมนุษย์  ทักษะทางวิชาการ เทคนิคและทักษะ              
การนิเทศ สามารถเลือกใช้เทคนิคท่ีจะน านโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติในพื้นท่ีได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการและกระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ              
การนิเทศ และบริบทของสถานศึกษา สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ                
การเรียนการสอนร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนิเทศครูสู่การพัฒนาผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการนิเทศ 

วัชรา เล่าเรียนดี กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชีพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ รวมท้ังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการเรียนการสอนของชาติ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร
ด้านการสอน ด้านเนื้อหาสาระวิชา ด้านวิจัย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และหมายรวมถึงผู้
ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ (Supervisor) โค้ช (Coach) ผู้ดูแลให้ค าปรึกษา 
(Mentor) เป็นต้น ด้วยเพราะการพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากรดังกล่าว จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง98  

ค าว่า “วิชาชีพ”นั้น ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า 
วิชาท่ีจะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น วิชาแพทย์ วิชาช่างไม้ วิชาช่างยนต์แต่ตามรูปศัพ ท์                    
ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้อ้างอิงไว้มีความหมายท่ีลึกซึ้งกว่านั้น กล่าวคือ ค าว่า “วิชาชีพ” มาจากค าว่า 
“Professional” มาจากค ากริยา “to profess”  ซึ่งมาจากภาษาละติน “pro + fateri” แปลว่า 
ยอมรับหรือรับว่าเป็นของตน เป็นค าท่ีใช้ในทางศาสนา หมายความว่า เป็นการประกาศตนว่ามีศรัทธา
ในศาสนา หรือการประกาศปฏิญาณอุทิศตน ค านี้แต่เดิม กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ แปลค าศัพท์ 
“Profession” ว่า “อาชีวปฏิญาณ” แต่ไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ต่อมามีผู้แปลว่า “วิชาชีพ” ท่ีใช้กัน
แพร่หลายในปัจจุบัน จากรูปศัพท์เดิมซึ่งใช้กับพระในในศาสนาคริสต์ท่ีปฏิญาณอุทิศตนเพื่อศรัทธา
ความเช่ือในศาสนา และตามธรรมเนียมในยุโรปถือกันว่าพระในศาสนาคริสต์เป็นบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อ
ศาสนาไปตลอดชีวิต ถือเป็นวิชาชีพแรกของโลก ค าว่าวิชาชีพแต่เดิมในยุโรปจึงมิได้หมายถึง “อาชีพ” 
ในแง่ของ “การท ามาหากิน” แต่มีความหมายว่า “งานท่ีคนอุทิศตนไปตลอดชีวิต” และโดยการท่ีจะ

                                                             
98 วัชรา เล่าเรียนดี. ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี  

กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 259.  
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ปฏิญาณตนบวชของพระในศาสนาคริสต์จะต้องผ่านการอบรมในวิชาเทววิทยา (Theology)                
เป็นเวลาหลายปี99  

ปรีดี เกษมทรัพย์ กล่าวว่า ค าว่า “วิชาชีพ” มีลักษณะส าคัญดังนี้ คือ 
1. เป็นการงานอาชีพในในลักษณะท่ีต้องมีการอุทิศตนท าไปตลอดชีวิต 
2. การงานนั้นต้องเป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ีต้องได้รับการอบรมส่ังสอนกันเป็นระยะเวลานาน 
3. ผู้ประกอบการงานประเภทนี้จะมีกลุ่มคนหรือชุมชนในสังคมท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณี             

ท่ีปฏิบัติต่อกันในกลุ่มเป็นการเฉพาะ มีการปลูกฝังให้ส านึกในจรรยาบรรณ และศักด์ิศรีในวิชาชีพ             
ของตน มีองค์กรและขั้นตอนวิธีการในการตรวจสอบ พิทักษ์รักษาขนบธรรมเนียม เกียรติยศ ช่ือเสียง 
ศักดิ์ศรีในวิชาชีพนั้น100 
 
ลักษณะส าคัญ กระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพ 

ลักษณะส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ วัชรา เล่าเรียนดี  ได้สรุปเกี่ยว กับลักษณะส าคัญ              
ของการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ไว้ดังนี้  

1. เป็นการพัฒนาท่ีใช้ข้อมูลเป็นฐาน (Based on Data) 
2. ครู หรือผู้ท่ีจะรับการพัฒนา เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ภาวะผู้น าและการตัดสินใจต่างๆ 
3. การพัฒนาวิชาชีพต้องอาศัยการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน (Culture of Learning 

Together) ในการพัฒนาสมรรถภาพ และศักยภาพ  
4. การพัฒนาวิชาชีพต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
5. การพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต้องเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้             

ของท้ังนักเรียนและครู 
6. จุดเน้นแรกที่ส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ คือการเรียนรู้ของนักเรียน 
7. การพัฒนาวิชาชีพต้องน าข้อมูลจากการวิจัย (Research Based Knowledge) มาใช้                

ในการตัดสินใจและน าไปปฏิบัติ  

                                                             
99 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (2554), 1118. อ้างถึงใน สมาพร มณีอ่อน,“รูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ของครูวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการคิดของนักเรียน” (วิทยานิพนธ์ปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 36. 

100 ปรีดี เกษมทรัพย์, รวมค าบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งท่ี 9, (กรุงเทพ 
มหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2557), 116. 
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8. การพัฒนาวิชาชีพต้องมีการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ดัดแปลงไปพร้อมกันเพื่อให้ได้วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดอยู่เสมอ 

9. การพัฒนาวิชาชีพ ต้องพัฒนาในขณะท างาน โดยมีการอภิปราย มีการสนับสนุน ส่งเสริม
การพัฒนาโดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น การโค้ชโดยเพื่อน (Peer Coaching) การศึกษาเป็นกลุ่ม 
(Group Study) การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) และการเรียนรู้แบบต่างๆ จากการจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติจริง ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง101  

กระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพ ในการพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ              
ต้องด าเนินการเป็นระบบ เป็นกระบวนการ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี               
ในการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

วัชรา เล่าเรียนดี ให้ค าอธิบายว่า กระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพ โดยท่ัวไป 
แบ่งเป็น 3 ระยะของการเรียนรู้ คือ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Orientation) 
2. ขั้นบูรณาการ (Integration) ในการปฏิบัติด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 
3. ขั้นปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ (Refinement) ยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมมือกัน 

น าไปทดลองปฏิบัติ และไตร่ตรองสะท้อนคิดในทุกขั้นตอน102  
 สมาพร มณีออน  ได้สังเคราะห์ กระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ สังเคราะห์ได้ 5 ขั้นตอน คือ 
 1. การศึกษาความต้องการจ าเป็น 
 2. การออกแบบการพัฒนา 
 3. การปฏิบัติการพัฒนา 
 4. การประเมินผล 
 5. การรายงานผล103 

                                                             
101 วัชรา เล่าเรียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี 

กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 260-261. 
102 วัชรา เล่าเรียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี 

กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 262. 
103 สมาพร มณีออน, “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม เพื่อเสริม

สรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 36. 
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นิโคล สแตรงแมน, ทราซี ฮอลล์ และ แอนนี เมเยอร์ (Nicole Strangman, Tracey Hall 
and Anne Meyer) จากศูนย์การประเมินหลักสูตรแห่งชาติ (National Center on Accessing the 
General Curriculum) ให้แนวความคิดว่า แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมาย (Set Goals) 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ (Analyze Status) 
3. ประยุกต์ การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Apply UDL (Universal Design for 

Learning)) 
4. น าแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบแล้วไปใช้ (Teach UDL Lesson) 104 

สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4 ได้ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 4 แนวทางการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของนิโคลสแตรงแมน, 
ทราซี ฮอลล์, และ แอนนี เมเยอร์ (Nicole Strangman, Tracey Halland, and Anne Meyer) 
ท่ีมา: Strangman, Nicole., Hall, Tracey., and Meyer, Anne., Differentiated Instruction 
and Implications for UDL Implementation. Report form National Center on Accessing 
the General Curriculum, Accessed 25 November 2018, Available from 
http://www.cast.org/system/galleries/ download/ncac/DI_UDL.pdf  

                                                             
104

 Strangman, Nicole., Hall, Tracey., and Meyer, Anne., Differentiated 
Instruction and Implications for UDL Implementation. Report form National 
Center on Accessing the General Curriculum, Accessed 25 November 2018, Available 
from http://www.cast.org/system/galleries/ download/ncac/DI_UDL.pdf 

http://www.cast.org/system/galleries/
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ลุคส์ ฮอร์สเลย์ และคณะ (Loucks-Horsley et al.) ได้สรุปว่า การออกแบบการพัฒนา
วิชาชีพนั้น ต้องมีการวางแผนการออกแบบท่ีมี การปรับปรุง แก้ไขตลอดเวลา มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปท้ังนี้ได้น าเสนอ กระบวนการการพัฒนาวิชาชีพ             
สรุปได้ดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมาย (Set Goals) โดยการวิเคราะห์บริบทหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้ง
ความรู้ ความเช่ือของครู  

2. วางแผนการพัฒนา (Plan) โดยก าหนดปัญหาส าคัญ และกลยุทธ์ในการพัฒนา 
3. ด าเนินการตามแผน (Do) 
4. การไต่ตรองสะท้อนผล (Reflect) การด าเนินการท่ีผ่านมา105 

สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 5 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการพัฒนาวิชาชีพของลุคส์ ฮอร์สเลย์ และคณะ (Loucks-Horsley et. al.) 
ท่ีมา: Loucks Horsley et. al., Professional Development Planning and Design, 3rd 
(Thousand Oaks, CA: Corwin, 2010), 76. 

 
 
 
 
 

                                                             
105 Loucks Horsley et. al., Professional Development Planning and Design, 

3rd (Thousand Oaks, CA: Corwin, 2010), 76. 
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กลุ่มวิจัยหลักสูตรและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย (The University of 
Hawaii’s Curriculum Research and Development Group (CRDG), 2014) ได้อธิบายว่าการ
ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เป็นความร่วมมือทางการศึกษาของส านักการศึกษาแห่ง
ฮาวาย (Hawai’i Department of Education (HIDOE)) ท่ีได้พยายามพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของฮาวายอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์และมาตรฐาน (Commit to Vision and Standards) จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท่ีส าคัญ (Key Stakeholders) เกี่ยวกับความรู้และ ความเช่ือ (Knowledge and Beliefs)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ (Analyze Learning Data) ตามบริบท (Context) 
3. ก าหนดเป้าหมาย (Set Goals) จากปัญหาท่ีส าคัญ (Critical Issues) 
4. วางแผนและเลือกใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม (Plan and Select Strategies) 
5. การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา (Implement the Strategies) 
6. การประเมิน (Evaluate) 
ในการประเมินระหว่างการพัฒนาจะต้องมีการกระท าซ้ าและย้อนกลับไปด าเนินการในข้อ 3, 

4 หรือ 5 เมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้น (REFLECT & REVISE Formative) และจะต้องมีการกระท าซ้ าและ
ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่เมื่อสรุปผลการประเมินแล้วเกิดปัญหาส าคัญ  (REFLECT & REVISE 
Summative)106  สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 6 ดังนี้ 

 

                                                             
106

 The University of Hawaii’s Curriculum Research and Development Group 
(CRDG), Designing Professional Development for Educators, Accessed 25 
November 2018 Available from http://manoa.hawaii.edu/crdg/researchdevelopment/researchprograms/pd-design-

guide/ 
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพของกลุ่มวิจัยหลักสูตรและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย 
(CRDG) 
ท่ีมา : The University of Hawaii’s Curriculum Research and Development Group 
(CRDG), Designing Professional Development for Educators, Accessed 25 November 
2018 Available from 
http://manoa.hawaii.edu/crdg/researchdevelopment/researchprograms/pd-design-
guide/ 
 

เบรดดิสัน (Bredeson) ให้แนวคิดว่าการพัฒนาวิชาชีพว่า เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง              
และมีข้ันตอนในการพัฒนา ประกอบด้วย 

1. การให้โอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) ให้บุคคลได้ท างานตามสภาพจริง 
2. ติดตามการสร้างสรรค์และสะท้อนผลการท างาน (Creative and Reflective 

Engagement) 
3. น าผลการสร้างสรรค์และสะท้อนผลการท างานท่ีได้ไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น (Improved 

Practice)107 
 

                                                             
107 Bredeson, Paul V., Designs for learning: A new architecture for 

professional Development in schools (Thousand Oaks, California: Corwin, 2003), 32-
34 

http://manoa.hawaii.edu/crdg/researchdevelopment/researchprograms/pd-design-guide/
http://manoa.hawaii.edu/crdg/researchdevelopment/researchprograms/pd-design-guide/
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โดยท้ัง 3 ขั้นตอน ต้องเป็นวงจรต่อเนื่องกันเป็นวฏัจักร สามารถแสดงได้ตามภาพท่ี 7 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพของเบรดดิสัน (Bredeson, P. V.) 
ท่ีมา: Bredeson, Paul V., Designs for learning: A new architecture for professional 
Development in schools (Thousand Oaks, California: Corwin, 2003), 32-34 
 

สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า 

สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า ผู้วิ จัยได้จ าแนกน าเสนอ                    
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ ความหมายของสมรรถนะ, ความส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะ, องค์ประกอบ
สมรรถนะ, และประเภทของสมรรถนะ 

ความหมายของสมรรถนะ 

 ความหมายสมรรถนะนักวิชาการท้ังของไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายของสมรรถนะ
ไว้หลายท่าน ดังนี้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ 
หมายถึง บุคลิกลักษณะท่ีท่าให้ปัจเจกบุคคลสามารถ สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ได้ดีกว่า ผู้อื่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สมรรถนะ คือ 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมอื่น ๆ ท่ีท าให้

Learning 
Opportunities 

Creative and 
Reflective 

Engagement 

Improved 
Practice 
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สามารถสร้างผลงานโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองค์กร108  และอธิบายขยายความหมายสมรรถนะ
เพิ่มเติมว่า สมรรถนะ เป็นบุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในของแต่ละคน ท่ีท าให้บุคคลนั้นๆ สามารถ
สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีความรับผิดชอบได้ดีกว่าผู้อื่นแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรม ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ทักษะ ความสามารถ ท่ีท าให้สามารถสร้างผลงาน
ได้โดดเด่น ดังนั้น สมรรถนะครู จึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ี ดี ซึ่งหมายถึง ครูจะต้องมี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะของครูท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ตามความต้องการขององค์กรการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา109  
 กูด (Good) ใหนิยามไววา “สมรรถนะ” หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ และ เจตคติ 
ท่ีจ าเปนในอาชีพอยางกวางๆ ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ110 

เดลเกอร์ (Delker) กล่าวว่า ลักษณะท่ีส าคัญของการฝึกอบรมโดยเน้นสมรรถนะ คือ              
มีการเลือกสมรรถนะอย่างระมัดระวัง สนับสนุนทฤษฎีท่ีน ามาบูรณาการ ท่ีน ามาใช้ในการฝึกทักษะ
โดยการเรียนรู้พิเศษ จัดหาส่ือในการฝึกอบรมท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ
วิธีการสอนเกี่ ยวกับการเรียนรู้ และปฏิกิ ริ ยาตอบสนองของผู้ เรี ยน ท่ีแสดงถึ งการเข้าใจ                           
ใช้ส่ือท่ีหลากหลาย จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นท่ีความพึงพอใจของผู้เรียนและต้องได้รับ
สมรรถนะท้ังหมด111 

นอร์ริส (Norris) กล่าวว่าในการสร้างงานนั้น ไม่มีใครต้องการคนท่ีไม่มีสมรรถนะ                   
และจะต่อต้านคนท่ีไม่มีสมรรถนะ ซึ่งสมรรถนะใช้ได้ไม่เฉพาะกับส่วนรวมเท่านั้นแต่ใช้กับเฉพาะ

                                                             
108

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับ
ศึกษานิเทศก์, 2558, 10. 

109
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับ
ศึกษานิเทศก์, 2558, 12. 

110
 Good, Carter V, Dictionary of Education, New York: McGraw-Hill, 1973, 28. 

111
 Delker, P.V., Basic Skills in Business and Industry: Factors For Success or 

Failure, Contractor Report, Office of Technology Assessment, United States 
Congress, 1990, 36. 



  91 

บุคคลอีกด้วย โดยการท างานนั้นเน้นความส าคัญของความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการของคนท่ี
ต้องการท างานเป็นทีม อย่างเต็มท่ีเพื่อต้องการให้เกิดสมรรถนะส่วนบุคคล112 
 เดวิด แมคเคอแลนด์ (David McClelland) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ Competency 
คือ บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล  ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ  มีองค์ประกอบดังแสดงไว้ในภาพ
ต่อไปนี้113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานท่ีต้องการ ตามแนวคิดของเดวิดแมค
เคอแลนด์ 
ท่ีมา : สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency,              
พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์, 2548), 4. 
 
  

                                                             
112 Norris, M., The trouble with competence. Cambridge Journal of 

Education, 1991, 21(3): 331-341. 
113 McClelland, David C., อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์, 
2548), 4.  
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 จากภาพข้างต้น McClelland ได้อธิบายในเชิงเปรียบเทียบว่า“ภาพที่ 1A” คือ องค์ประกอบ
ท่ีส าคัญท้ัง 5 ประการของ Competency ในขณะท่ี “ภาพท่ี 1B” เป็นการแบ่งองค์ประกอบของ 
Competency ตามความยาก-ง่ายของการพัฒนากล่าวคือ ส่วนท่ีเป็น Knowledge (ความรู้) และ 
Skills (ทักษะ) ถือว่าเป็นส่วนท่ีคนแต่ละคนสามารถพัฒนาให้มากขึ้นได้ไม่ยากนัก  ด้วยการศึกษา
ค้นคว้า (ท าให้เกิดความรู้ – Knowledge) และการฝึกฝนปฏิบัติ (ท าให้เกิดทักษะ – Skills) ซึ่งในส่วน
นี้นักวิชาการบางท่านเรียกว่า "Hard Skills" ในขณะท่ีองค์ประกอบส่วนท่ีเหลือคือ Self-concept 
(ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง) รวมท้ัง Trait (บุคลิกลักษณะประจ า
ของแต่ละบุคคล) เป็นส่ิงท่ีพัฒนาได้ยาก เพราะเป็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล และในส่วนนี้
นักวิชาการบางท่านเรียกว่า “Soft Skills” เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) ความอดทนต่อความกดดัน 
(Stress Tolerance) เป็นต้น  

ซัวลิแวน และ เมนท็อซ (Sullivan & Maintosh) กล่าวว่า สมรรถนะท้ังหมดมีผลมาจาก
ประสบการณ์และการฝึกฝน ส าหรับวิธีการสอนแบบเน้นสมรรถนะเป็นวิธีการประเมินท่ีสะท้อน                 
ให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติสามารถสร้างขั้นได้โดยเน้นสมรรถนะท่ีตระหนักถึงความต้องการของผู้เรียน
มากกว่าท่ีจะท างานส าเร็จ114 

 สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ ได้รวมส่วนท่ีเป็น Self-
concept และ Trait, Motive ไว้ด้วยกันจากองค์ประกอบ 5 ส่วนของ McClelland และเรียกว่า 
“คุณลักษณะ” Attributes ดังนี้ Scott B. Parry นิยาม Competency คือความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และ เจตคติ/คุณลักษณะ/ทัศนคติ (Attitudes) ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่ง
งานหนึ่ง ๆ ซึ่งกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ 
และสามารถวัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม                   
ของปจเจกบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ของการ ท างานของบุคคลนั้น ๆ เปนบทบาท                     
หรือความรับผิดชอบ ซึ่งสัมพันธกับผลงานและสามารถวัดคาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานและ
สามารถพัฒนาได้115 

 สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้เสนอความคิดว่า สมรรถนะ
Competency หมายถึง ลักษณะท่ีเป็นฐานรากของบุคคลหนึ่งๆ ซึ่งมีความเช่ือมโยงเชิงเหตุและผล 

                                                             
114 Sullivan, R.; & Maintosh, N., The Competency-Based Approach to 

training, Maryland: JHPIEGO Corporation, 1995, 16. 
115

 Parry, Scott B. Evaluating the Impact of Training. Aleandria, VA: American 
Society for Training and Development, 1997, 22. 
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กับการปฏิบัติงานท่ีเหนือกว่า และ/หรือประสิทธิผลท่ีสามารถอ้างอิงกับเกณฑ์มาตราฐานในงานหนึ่ง
หรือสถานการหนึ่งได้116 นอกจากนี้ สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ ยังกล่าวถึงสมรรถนะไว้ในหนังสือ 
Competence at Work ไว้ว่า Competency เป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกมาเพื่อ                
บ่งบอกถึงพฤติกรรม การแสดงออกหรือความรู้สึกนึกคิดของพนักงานซึ่ง สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ 
(Spencer and Spencer) ได้เปรียบ Competency กับรูปแบบของภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model)          
ดังแสดงในภาพที่ 9 
         1.  ความรู้ความเข้าใจ  

    (knowledge & understanding) 

 ส่วนท่ีมองเห็น     2.  ทักษะ (skill) 

        

Attributes 

 ส่วนท่ีซ่อนเร้น     1.  แนวคิดของตน (self concept) 

       2.  อุปนิสัย (trait)   

       3.  แรงขับ (motive)   

ภาพที่ 9 รูปแบบของภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) 
ท่ีมา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, ระบบการบริหารผลงาน: PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 

(PMS) (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553), 54. 

 ส่วนท่ีอยู่เหนือน้ าเป็นส่วนท่ีมองเห็นชัด เปรียบได้กับความรู้ความเข้าใจ (knowledge and 
understanding) ของบุคคลท่ีอยู่ในขอบเขตท่ีเฉพาะเจาะจง  เป็นองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา              
ในห้องเรียนหรือการอบรมเพื่อท าให้พนักงานเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น  ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า เป็นต้น และทักษะ (skill)               
เป็นความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการฝึกฝนฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ เช่น ทักษะในการผลิต 
ทักษะในการสัมภาษณ์งาน ทักษะในการวางแผนงาน ทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ                
ทักษะการเจรจาต่อรอง เป็นต้น ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้และทักษะ ท้ังสองเรื่องนี้สามารถฝึกอบรม
และพัฒนาได้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะตามท่ีหน่วยงานและองค์การต้องการ 

                                                             
116

 Spencer, L.M., & Spencer, S.M., Competence at work: Models for 
superiors performance, New York: John Wiley & Sons, 1993, 17. 
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 ส่วนท่ีอยู่ใต้น้ าเป็นส่วนท่ีซ่อนเร้น หรือแฝงอยู่ในตัวบุคคล (attributes) หรือท่ีเรียกว่า
คุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล ท่ีไม่ใช่ทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิด (attitudes) ของบุคคลเพียงด้านเดียว
เท่านั้น ค าว่า attributes จะประกอบไปด้วย 

1. แนวคิดของตน (self concept) เป็นทัศนคติ มุมมอง คุณค่า หรือภาพลักษณ์ของ             
ตัวบุคคล เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น 

2. อุปนิสัย (trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของตัวบุคคล เป็นนิสัยท่ีถูกปลูกฝังหรือได้รับ
การพัฒนาต้ังแต่เด็ก ๆ เช่น ความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ จิตส านึกการบริการ การควบคุม
อารมณ์และบุคลิกภาพ เป็นต้น 
 3. แรงขับ (motive) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นจากความคิดและส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
เป็นตัวน าหรือตัวกระตุ้นให้งานหรือเป้าหมายท่ีก าหนดบรรลุวัตถุประสงค์  เช่น ความมุ่งมั่น                         
สู่ความส าเร็จ ความอดทน ความรับผิดชอบ เป็นต้น117 

กาเนส, เชอมอล (Ganesh, Shermon) ได้กล่าวถึงความหมายของ Competency             
ในหนังสือของเขาช่ือ “Competency Based HRM” ไว้ว่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ความหมาย คือ 
ความหมายท่ี 1 Competency หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขอบเขตงานท่ีตนรับผิดชอบ ความหมายท่ี 2 Competency หมายถึง คุณสมบัติ            
ท่ีบุคคลจ าเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ118  

เดล และ เฮส (Dale และ Hes) กล่าวถึงสมรรถนะว่าเป็นการค้นหาส่ิงท่ีท าให้เกิดการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (excellence) หรือการปฏิบัติงานท่ีเหนือกว่า (superior performance) 
นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของสมรรถนะในด้านอาชีพ (occupational competency) ว่า
หมายถึงความสามารถ (ability) ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีถูกคาดหวังไว้ ค าว่ามาตรฐานในท่ีนี้หมายถึงองค์ประกอบของความสามรถรวม
กับเกณฑ์การปฏิบัติงานและค าอธิบายขอบเขตงาน119   

                                                             
117Spencer, L.M., & Spencer, S.M., (1993), อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, ระบบการ

บริหารผลงาน: PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS) (กรุงเทพฯ: เอช อาร์              
เซ็นเตอร์, 2553), 54-56. 

118 Shermon, Ganesh, Competency Based HRM: A Strategic Resource for 
Compentency Mapping, Assessment and Development Centres, New Delhi, Tata 
McGraw-Hill, 2004, 33. 

119 M. Dales, and K. Hes, Creating Training miracles (Sydney: Prentice Hall, 
1995), 80. 
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อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ กล่าวว่า ความหมายและองค์ประกอบของ Competency มีการก าหนด
ค านิยามเป็นภาษาไทยท่ีแตกต่างกัน ได้แก่  สมรรถนะความสามารถ ศักยภาพหรือพฤติกรรม                
ท่ีพึงประสงค์ ท้ังนี้ Competency เป็นปัจจัยวัดผลงานในเชิงของพฤติกรรม เป็นแนวคิดท่ีไม่ใช่            
เรื่องใหม่ท่ีองค์การหลายแห่งมักคิดว่า Competency เป็นศัพท์ใหม่ท่ีมีการน ามาใช้เป็นเครื่องมือ            
ในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์การ ท้ังนี้ผู้บริหารและพนักงานโดยเฉพาะบุคคลท่ีท างาน
อยู่ในฟังก์ชันงานด้านบุคคลควรมองว่า Competency เป็นเรื่องท่ีเคยก าหนดและเคยน ามาใช้วัดผล  
การปฏิบัติงานของพนักงานแล้ว เช่น ทักษะการวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ                      
การท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น พบว่าปัจจัยท่ีกล่าวถึงและได้น ามาใช้วัดผลงานของ
พนักงานในอดีตท่ีผ่านมานั้น เป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือความสามารถท่ีคาดหวังจากพนักงาน                
ปัจจัยท่ีกล่าวถึงนั้นก็คือ Competency120     

อธิพงศ์ ฤทธิชัย ให้ความหมายของค าว่า “สมรรถนะ” หรือ “ขีดความสามารถ”                   
สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งานได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะตามแนวคิดของ
อังกฤษ (British Approach) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะของพนักงาน
หรือบุคลากร โดยจะก าหนดจากมาตรฐานผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถยอมรับได้ของงานและวิชาชีพ
นั้น สมรรถนะในแนวคิดนี้จึงเป็นการก าหนดเฉพาะงานและเป็นไปตามวิชาชีพ ส่วนสมรรถนะตาม
แนวคิดของอเมริกา (American Spproach) จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากร ก าหนดจาก
พฤติกรรมของผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้จะต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีองค์การ
ต้องการ จะเป็นสมรรถนะตามแนวคิดนี้ จึงไม่สามารถลอกเลียนกันได้ เพราะแต่ละองค์การมีความ
ต้องการบุคลากรท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน121 

สมรรถนะเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการจัดการและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพขีดความสามารถของบุคคล โดยมุ่งให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงานจากการปฏิบัติงาน
ของบุคคล 

เฮนดรี เพ็ตติกรูว์ และสแพร์โรว์ (Hendry, Pettigrew and Sparrow) ได้ระบุถึง 2 เหตุผล 
ท่ีท าให้องค์กรต่างๆ ต้องประยุกต์แนวคิดของสมรรถนะคือ 

                                                             
120

 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, ระบบการบริหารผลงาน: PERFORMANCE MANAGEMENT 
SYSTEM (PMS) (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553), 54. 

121 อิทธิพงศ์ ฤทธิชัย, แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ, เข้าถึงเมื่อ 18 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://www. Jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213. 
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1. ความล้มเหลวของกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีองค์การน ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง                      
การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาการจัดการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ไม่สามารถเปล่ียนพฤติกรรมของคน             
ได้วิธีท่ีดีกว่านั้นคือควรก าหนดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาขึ้นมาก่อน 

2. มีผลการวิจัยท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์ของงานกับพฤติกรรมของพนักงาน
มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าองค์กรต้องการผลงานท่ีมีคุณภาพ องค์กรก็ต้องเลือกพฤติกรรมของบุคลากร             
ท่ีสอดคล้อง122 

จากแนวคิดข้อสรุปดังกล าวจากนักวิชาการหลากหลายท่านท่ีแสดงเสนอมาท้ังหมด                 
ในขางตนนั้น สามารถสรุปความหมายของสมรรถนะได ดังนี้ สมรรถนะประกอบดวย ความรู
ความเข าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานให บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้                   
ความเป นผู น า โดยเฉพาะผู น าการเปล่ียนแปลงและมี คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                        
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ
ความรวมแรงรวมใจ และพฤตินิสัยท่ีจ าเป็นต่อการท างานของบุคคลให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่า
มาตรฐานท่ัวไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้ 1. ความรู้ (Knowledge) คือส่ิงท่ี
องค์กรต้องการให้ “รู้” เช่นความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปกครอง 2. ทักษะ (Skill) คือส่ิงท่ีองค์กร
ต้องการให้ “ท า” เช่น ทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่ เป็นส่ิงท่ีต้องผ่าน
การเรียนรู้ และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความช านาญในการใช้งาน  3. พฤตินิสัยท่ีพึงปรารถนา 
(Attributes) คือส่ิงท่ีองค์กรต้องการให้ “เป็น” เช่น ความใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กร และ
ความมุ่งมั่นในความส าเร็จ ส่ิงเหล่านี้จะอยู่ลึกลงไป ในจิตใจ ต้องปลูกฝังสร้างยากกว่าความรู้และ
ทักษะ แต่ถ้าหากมีอยู่แล้วจะเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมท่ีองค์กรต้องการ 
 

ความส าคัญเก่ียวกับสมรรถนะ  

มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะไว้ดังนี้   
อนันต นามทองต้น ระบุวา สมรรถนะหรือ Compctcncy  มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรและองคการ สมรรถนะมีประโยชนตอตัวผูปฏิบัติงาน ตอตัวองคการหรือหนวยงาน   
และตอการบริหารงานบุคคลโดยรวมดังนี้   

                                                             
122 C. Hendry, A. Pettigrew and P. Sparrow, “Linking strategic change, 

competitive performance and human resource management: result of a U.K. 
empirical study”, in R: Mansfield(ed). Frontiers of Management: research and 
practice (London: Routledge, 1989). 
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1.  ชวยใหการคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ังความรู ทักษะและความสามารถตลอดจน 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังานเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความตองการขององคการอยางแทจริง   

2. ชวยให้ผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองวาอยูในระดับใด และจะตอง
พัฒนาในเรื่องใด ชวยให้เกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น   

3. ใช้ประโยชนในการพัฒนาฝกอบรมแกพนักงานในองคการ    
4. ชวยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเปาหมาย เพราะ Competency 

จะเปนตัวบงบอกได้วา ถาตองการให้บรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดหลักแลว จะตองใช้ Competency 
ตัวไหนบาง    

5. ปองกันไมใหผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยางเดียว เชน ยอดขายของพนักงานขาย
เพิ่มขึ้นสูงกวาเปาท่ีก าหนดท้ัง ๆ ท่ีพนักงานขายคนนั้นไมคอยต้ังใจท างานมากนัก แตเนื่องจาก          
ความตองการของตลาดสูง จึงท่าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไมตองลงแรงอะไรมาก แตถามีการวัด 
สมรรถนะแลว จะท าให้สามารถตรวจสอบได้วาพนักงานคนนั้นประสบความส าเร็จเพราะโชคชวย
หรือดวยความสามารถของเขาเอง     

6. ชวยให้เกิดการหลอหลอมไปสูสมรรถนะขององคการท่ีดีขึ้น เพราะถาทุกคนปรับสมรรถนะ
ของตัวเองให้เขากับผลงานท่ีองคการตองการอยูตลอดเวลาแลว ในระยะยาวก็จะสงผลใหเกิด                
เปนสมรรถนะเฉพาะขององคการนั้น ๆ เชน เปนองคการแหงการคิดสรางสรรคเพราะทุกคน                
ในองคการมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสรางสรรค (Creative thinking)123    

เท้ือน ทองแกว ได้สรุปความส าคัญของสมรรถนะ  สมรรถนะมีความส าคัญตอการปฏิบัติงาน  
สามารถน่ามา คัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ังความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน              
เข้าไปปฏิบัติงานให้ส าเร็จบรรลุเปาหมายอยางแทจริง  และสมรรถนะ (Competency) เปนปจจัยใน
การ ท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให้แกองคการ  โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ 
สงผลไปสูการพัฒนาองคการ 124 

                                                             
123

 อนันต์ นามทองตน, สมรรถนะ (Competency) : พลังแห่งการพัฒนางาน                         
สู่ความเปนเลิศ, เข้าถึงเมื่อ 29 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก                                             
http://spv-pb2.phetchabun2.net/2.doc. 

124 เท้ือน ทองแก้ว, สมรรถนะ (Competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ, เข้าถึงเมื่อ                   
6 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จากhttp://dusithost.dusit.ac.th/~ei/tuan/file21122005046.doc. 



  98 

ความส าคัญของสมรรถนะในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ มีการวิจัยพบว่า การพัฒนาคน
คู่แข่งจะสามารถตามทันต้องใช้เวลา 7 ปีในขณะท่ี เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง 1 ปีก็ตามทัน เพราะซื้อหา
ได้ดังนั้น สมรรถนะ จึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์การดังนี้     

1. ช่วยให้การคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ังความรู้ทักษะและความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง    

2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใดและจะต้อง
พัฒนาในเรื่องใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น   

3. ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร    
4. ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะ สมรรถนะ 

(Competency) จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPLs แล้ว จะต้องใช้
สมรรถนะ (Competency) ตัวไหนบ้าง    

5. ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของ พนักงานขาย
เพิ่มข้ึนสูงกว่าเป้าท่ีก าหนดท้ัง ๆ ท่ีพนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยต้ังใจท างานมากนัก แต่เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดสูง จึงท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก แต่ถ้ามี การวัด
สมรรถนะ (Competency) แล้วจะท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความส าเร็จ
เพราะโชคช่วยหรือด้วยความสามารถของเขาเอง  

6. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรท่ีดีขึ้น เพราะถ้าทุกคนปรับสมรรถนะ 
(Competency) ของตัวเองให้เข้ากับผลงานท่ีองค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะ
ส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะ (Competency) เฉพาะขององค์กรนั้นๆ เช่นเป็น องค์การแห่งการคิด
สร้างสรรค์เพราะทุกคนในองค์การมีสมรรถนะ (Competency) ในเรื่องการคิด สร้างสรรค์(Creative 
thinking) ส านักงาน ก.พ. ได้ว่าจ้างบริษัท เฮย์กรุ๊ป จ ากัด เพื่อจัดท าโมเดลสมรรถนะส าหรับ 
ข้าราชการพลเรือนไทย ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน (Functional competencies) โดยสมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ี
ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนท้ังระบบ เพื่อเป็นการหลอมค่านิยมและพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์รวมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการท่ีดี การส่ังสม
ความเช่ียวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ ส่วนสมรรถนะประจ ากลุ่ม คือ 
สมรรถนะท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่ง ปฏิบัติ
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ภารกิจในหน้าท่ีได้ดียิ่งขึ้น เช่น สมรรถนะประจ ากลุ่มผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวาง กล
ยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน าการเปล่ียนแปลง การควบคุมตนเอง และการให้อ านาจแก่ผู้อื่นเป็นต้น125 

องค์ประกอบสมรรถนะ 

สมรรถนะ (Competency) มีองค์ประกอบส าคัญ คือ แรงจูใจ ความรู้ ทักษะ และ 
คุณลักษณะในการท างานท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ อันส่งผล 
ต่อความส าเร็จอย่างมากในการปฏิบัติงานจึงเป็นวิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรวิชาชีพ เช่น 
ศึกษานิเทศก์ ครูและผู้บริหารการศึกษา ท่ีจะต้องให้ความส าคัญและใช้เป็นทิศทาง และแนวทางการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล คือการสร้างพลังการท างานในแต่ละวิชาชีพนั่นเอง ระดับ จะต้องมีพลังท้ัง 6 
(พ.6) ครบถ้วน ได้แก่ พลังความรู้ พลังความสามารถ พลังกาย พลังใจ พลังสมอง และพลังสามัคคี126  

สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท้ังท่ีแสดงออกมา                  
อย่างชัดแจ้ง และคุณลักษณะของบุคคลท่ีซ่อนลึกอยู่ภายใน ต่อเมื่อมีการแสดงความสามารถ                 
จึงน าออกมาใช้เป็นแรงขับให้ปฏิบัติงานได้โดดเด่นเหนือกว่าบุคคลอื่น ส่งผลให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ซึ่งมีผู้ท าการศึกษาและกล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ดังนี้                
เดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) ผู้เป็นต้นก าเนิดของค าว่า สมรรถนะ กล่าวว่า
องค์ประกอบส าคัญของสมรรถนะ ประกอบด้วย 1. ทักษะ (Skills) ส่ิงท่ีบุคคลกระท่าได้ดี และฝึก
ปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 2. ความรู้(Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล           
3. ทัศนคติ(Self-concept) ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน 4. บุคลิกลักษณะ
ประจ าตัวของบุคคล(Trait) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลผู้นั้น เช่น 
ความน่าเช่ือถือ ความเป็นผู้น่า 5. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน(Motive) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน
ซึ่งท่าให้บุคคล แสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายของเขา127  

นอกจากนี้ โบยาทซีส (Boyatzis) สรุปว่าสมรรถนะมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1. แรงจูงใจ (motives) คือ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายหรือสภาพการณ์ โดยปรากฏใน

                                                             
125

 สุทัศน์ น าพลูสุขสันต์, สมรรถนะ ขีดความสามารถ Competency, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 10 
กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.novabizz.com/NovaAce/Competency.htm. 

126
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับ
ศึกษานิเทศก์, 2558, 23. 

127
 David C. McClelland, Test for Competence, rather than intelligence. 

American D.C., 1973, 23 – 24. 
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รูปแบบท่ีหลากหลายท่ีผลักดันและน่าไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล 2. ลักษณะเฉพาะ (triats)               
คือ ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแต่ละคนในการตอบสนอง ต่อส่ิงกระตุ้นท่ีเหมือนกัน แรงจูงใจและ
ลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นได้ท้ังในระดับท่ีมีสติและไม่มีสติ 3. ภาพลักษณ์ (self-image) คือ ความ
เข้าใจตนเองและการประเมินความเข้าใจ ค าจ ากัดความนี้มาพร้อมกับการสร้างแนวความคิดและการ
นับถือตนเอง 4. บทบาททางสังคม (social role) คือ การรับรู้ว่าตนเองประพฤติตามบรรทัดฐานใน
สังคมท่ีเป็นท่ียอมรับและเหมาะสมกับกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมท่ีตนอยู่ 5. ทักษะ (skill) คือ 
ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นระบบและต่อเนื่องจน บรรลุเป้าหมายการท างาน128   

สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ได้อธิบายว่าภายใต้ความหมาย ของ
คุณลักษณะ เฉพาะของสมรรถนะมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 องค์ประกอบ คือ 1. แรงจูงใจ (motives) 
หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีบุคคลมักเฝ้าคิดถึงตลอดเวลาหรือมักต้องการ ตลอดเวลา ซึ่งน่าไปสู่การกระท่า
ของบุคคล หรือเป้าหมายเฉพาะบางเรื่อง ขณะเดียวกันก็ขับช้ีทาง  และคัดสรรพฤติกรรมให้แตกต่าง
จากเป้าหมายหรือพฤติกรรมอื่นๆ 2. ลักษณะเฉพาะ (traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและการ
ตอบสนองท่ีท่า สม ่าเสมอกับสถานการณ์หรือข่าวสารท่ีได้รับ 3. มโนทัศน์ในตน (self-concept) 
หมายถึง ภาพลักษณะของตัวเอง คุณค่าความเช่ือหรือ ทัศนคติของบุคคล 4. ความรู้ (knowledge) 
หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลท่ีบุคคลมีอยู่ในเรื่องเฉพาะนั้นๆ 5. ทักษะ (skills) หมายถึง ความสามารถ
ท่ีจะแสดงออก หรือกระท่าเรื่องงานท้ังท่ีเป็นงานด้านจิตใจหรือกายภาพ129 

ประเภทของสมรรถนะ 

 ได้มีผู้กล่าวถึงประเภทของสมรรถนะไว้หลาหลายทัศนะ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมและน าเสนอได้
ต่อไปดังนี้  

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้น าเสนอว่า Competency ท่ีก าหนดขึ้นในองค์การนั้น โดยส่วนใหญ่ 
จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังแสดงในภาพที่ 10 

 
 
 

 

                                                             
128

 Boyatzis, A. R. The Competent Manager: A Model for Effective 
Performance. New York: J. Wiley, 1982. 

129
 Spencer, L.M., & Spencer, S.M., Competence at work: Models for 

superiors performance, New York: John Wiley & Sons, 1993. 



  101 

 
 

1.  Core 

Competency 

(CC) 

Competency  

Model 

                   2. Managerial                  3. Function 

     Competency        Competency 

    (MC)    (FC) 

 

ภาพที่ 10 ประเภทของ Competency 
ท่ีมา: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, ระบบการบริหารผลงาน: PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM 

(PMS) (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553), 60. 

 

 จากภาพท่ี 10 พบว่า Competency มี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1. Core Competency (CC) หมายถึง ความสามารถหลักหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หลัก               

ท่ีคาดหวังต้องการให้พนักงานทุกคนมีเหมือนกันซึ่ง CC ท่ีก าหนดขึ้นนั้นจะวิเคราะห์มาจากวิสัยทัศน์
ภารกิจ/พันธะกิจ หรือนโยบายธุรกิจขององค์การ ผู้ท่ีท าหน้าท่ีก าหนด CC เพื่อใช้เป็นกรอบในการแสดง
พฤติกรรมของพนักงาน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ และผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน
หรือกลุ่มงานต่าง ๆ จะร่วมกันวิเคราะห์และก าหนด CC ท่ีเหมาะสมของแต่ละองค์การ ท้ังนี้ CC ท่ีก าหนด
ขึ้นมานั้นจะมีจ านวนไม่มากนัก ไม่เกิน 5 ข้อ ซึ่ง CC ของแต่ละสายธุรกิจท่ีก าหนดขึ้นนั้นจะไม่เหมือนกัน 
เช่น ธุรกิจโรงแรม CC ท่ีเน้นคือ จิตส านึกบริการ การท างานเป็นทีม การติดต่อส่ือสารซึ่งแตกต่างจาก 
CC ของธุรกิจท่ีเป็นโรงงาน CC ท่ีเน้น คือ จิตส านึกด้านคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการท างานการ
ท างานเป็นทีม เป็นต้น 

2. Managerial Competency (MC) หมายถึง ความสามารถด้านบริหารจัดการ องค์การ         
บางแห่งเรียก Leadership Competency (LC) หรือ Role Specific Competency (RSC) หรือ 
Professional Competency (PC) หรือ Structural Competency (SC) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า             
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จะเรียกช่ือไม่เหมือนกัน แต่แนวคิดจะเหมือนกัน นั่นก็คือ เป็นความสามารถท่ีคาดหวังจากผู้บริหาร
หรือหัวหน้างานขึ้นไปท่ีต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. Functional Competency (FC) หมายถึงความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับงานเฉพาะด้าน 
ต าแหน่งงานท่ีมีหน้าท่ีงานต่างกัน FC ของแต่ละต าแหน่งงานจะไม่เหมือนกัน พบว่าการก าหนด FC 
สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วนได้แก่  
 3.1 Common Functional Competency เป็นความสามารถตามสายงาน/สายวิชาชีพ ท้ังนี้
องค์การจะก าหนดสายงาน/วิชาชีพก่อน (Job Family) โดยพิจารณาจากลักษณะงานท่ีเหมือนกัน               
จัดให้อยู่ในสายงานวิชาชีพเดียวกัน เช่น สายงานผลิตสายงานบุคคลและธุรการ สายงานบัญชีการเงิน 
สายงานขาย และการตลาด เป็นต้น หลังจากนั้นจึงก าหนดความสามารถท่ีเหมาะสมกับสายวิชาชีพ 
โดยทุกต าแหน่งงานท่ีอยู่ในสายวิชาชีพนั้นจะมี Common Functional Competency ท่ีเหมือนกัน
ซึ่งจะมีจ านวนข้อไม่มากนักประมาณ 2–3 ข้อ เช่น Common Functional Competency ของสายงาน
บุคคลและธุรการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การติดต่อ ประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 

3.2 Specific Functional Competency เน้นความสามารถเฉพาะงานท่ีไม่เหมือนกัน
แตกต่างกันตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (Job Description) ของแต่ละต าแหน่งงาน พบว่า Specific  
Functional Competency จะมีจ านวนข้อไม่มากนักประมาณ 2–3 ข้อ ตามขอบเขตงานท่ีแตกต่างกันไป
ในแต่ละต าแหน่งงาน ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้วิเคราะห์หา Specific Functional Competency ก่อน 
หลังจากนั้นจึงให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอีกครั้ง  ดังตัวอย่างเช่น ต าแหน่ง
พนักงานฝึกอบรมจะมีความสามารถเฉพาะงานตามต าแหน่งงาน  ได้แก่ ความรู้ด้านการฝึกอบรม 
ทักษะการบริหารงานฝึกอบรม ความละเอียดรอบคอบ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากต าแหน่งพนักงานสรรหา
จะมีความสามารถเฉพาะงานได้แก่ ความรู้ด้านการสรรหาคัดเลือก ทักษะการสัมภาษณ์งาน และการควบคุม
อารมณ์ และบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 ดังนั้นในการก าหนด Competency ท้ัง 3 ประเภทของแต่ละองค์การจึงแตกต่างกันไป 
พบว่า Competency เป็นปัจจัยส าคัญท่ีองค์การหลายแห่งได้น ามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยก าหนดให้น้ าหนักรวมมีค่าเท่ากับ 100% และน าน้ าหนักรวมมากระจายแบ่ง
สัดส่วนของ Competency ท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ Core Competency, Managerial Competency 
และ Functional Competency ซึ่งน้ าหนักของ Competency ท้ัง 3 แบบนี้ในแต่ละองค์การจะไม่
เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าองค์การให้ความส าคัญกับ Competency ประเภทใดมากกว่ากัน130 

                                                             
130

 อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, ระบบการบริหารผลงาน: PERFORMANCE MANAGEMENT 
SYSTEM (PMS) (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553), 59-62. 
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เท้ือน ทองแก้ว ได้จ าแนกประเภทของสมรรถนะออกเปน 5 ประเภท คือ 
1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแต่ละคนมีความ 

สามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของ จาพนม นักแสดง
ช่ือดังในหนังเรื่อง “ตัมย ากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น 
ลักษณะเหล่านี้ยากท่ีจะเลียนแบบหรือต้องมีความพยายามสูงมาก     

2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการท า 
งานในต าแหน่งหรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์
ตัวเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น  

3. สมรรถนะองค์การ (Organization competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ
องค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัท เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีความสามารถในการ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือบริษัท ฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น     
หรือบริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น     

4. สมรรถนะหลัก (Core competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญท่ี บุคคลต้องมีหรือ
ต้องท าเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้เช่น พนักงานเลขานุการส านักงาน ต้องมีสมรรถนะหลัก 
คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ติดต่อประสานงานได้ เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัทต้องมีสมรรถนะหลัก คือ 
การส่ือสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น   

5. สมรรถนะในงาน (Functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีมี
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต าแหน่งหน้าท่ีอาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้าท่ีต่างกัน เช่น ข้าราชการ
ต ารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน บางคนมี
สมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น131   

ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับบริษัทเฮย์กรุป ก าหนดแบบสมรรถนะ (Competency model) 
ส าหรับข้าราชการพลเรือนไทย เพื่อใช้ในการบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนา ศักยภาพ
ข้าราชการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. สมรรถนะหลัก ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน  
2. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะพฤติกรรมของต าแหน่ง

ข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งก าหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์รวมกัน 
ประกอบด้วย สมรรถนะ 5 ด้าน คือ  

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement motivation)  

                                                             
131

 เท้ือน ทองแก้ว, สมรรถนะเพื่อการศึกษา, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561, เข้าถึงได้
จาก : http://dusithost.dusit.ac.th/~  ei/tuan/ file21122005046.doc. 



  104 

2) การบริการท่ีดี (Service mind)  
3) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)   
4) จริยธรรม (Integrity)  
5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 132 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท่ีก าหนดสมรรถนะศึกษานิเทศก์ไว้ในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน
ส าหรับศึกษานิเทศก์ ปี 2558 ไว้ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะร่วมท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ทุกคนต้องมี เพราะเป็นสมรรถนะพื้นฐาน ส าคัญท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของทุกต าแหน่ง
และทุกวิทยฐานะประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน สมรรถนะแต่ละด้านมีรายการ
ตัวบ่งช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพ คือ  

สมรรถนะท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มี
คุณภาพถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยรายการ 3 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1.1 คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์  1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การน่านวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้  1.3 ความมุ่งมั่น               
ในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง  

สมรรถนะท่ี 2 การบริการท่ีดี หมายถึง ความต้ังใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ ประกอบด้วยรายการ 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี้              
2.1 การปรับปรุงระบบบริการ 2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง  

สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
ประกอบด้วยรายการ 3 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 3.1 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ
อบรมสัมมนา 3.2 การรวบรวมและประมวลความรู้ ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 3.3 การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน  

                                                             
132

 ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับบริษัทเฮย์กรุป, อ้างถึงใน รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม, สมรรถนะ    
ในระบบข้าราชการพลเรือนไทย (Competency), เข้าถึงเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2561, เข้าถึงได้จาก  
http://training.prd.go.th/document_public/สมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือนไทย%20   
(ดร.รัชนีวรรณ%20วนิชย์ถนอม)[1].doc. 
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สมรรถนะท่ี 4 การท างานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
เสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงานการ ปรับตัวเข้าดับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผู้น่า ผู้ตาม ได้อย่าง
เหมาะสม ประกอบด้วยรายการ 4 ตัว บ่งช้ี ดังนี้ 4.1 การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อน
ร่วมงาน 4.2 การแสดงบทบาทผู้น่า หรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 4.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และกลุ่มคนท่ีหลากหลาย 4.4 การเสริมแรงให้ก าลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติ  

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ประจ าสายงานท่ีท่าให้บุคลากร (ศึกษานิเทศก์) ปฏิบัติงานใน องค์กร ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานได้ผล
โดยแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมให้ปรากฏเด่นชัด เป็นรูปธรรม ก.ค.ศ.ได้วิเคราะห์และท าหน้าท่ีให้เป็น
คุณลักษณะเฉพาะส าหรับสายงานนิเทศการศึกษา 4 สมรรถนะ สมรรถนะแต่ละด้านจะมีรายการ           
ตัวบ่งช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพ คือ  

สมรรถนะท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการท าความ
เข้าใจส่ิงต่าง ๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อย ตามหลักการ หรือกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถรวบรวม             
ส่ิงต่าง ๆ จัดท่าอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนางาน รวมท้ังสามารถวิเคราะห์องค์กร                 
หรืองานในภาพรวมและด าเนิน การแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ ประกอบด้วยรายการ 3 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
1.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานและเสนอทางเลือก หรือ แนวทาง
ป้องกันแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ 1.2 ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในความ
รับผิดชอบ 1.3 ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน  

สมรรถนะท่ี 2 การส่ือสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน ส่ือสาร
โต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน สามารถชักจูงโน้มน้าวให้ ผู้อื่นเห็นด้วยยอมรับ 
คล้อยตามเพื่อบรรลุจุดมุ่ งหมายของการ ส่ือสาร ประกอบด้วยรายการ 3 ตัวบ่ง ช้ี ดังนี้                    
2.1 ความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสต่าง ๆ 2.2 ความสามารถในการส่ือสารผ่านส่ือ
เทคโนโลยี 2.3 ความสามรถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตามเพื่อบรรลุ 
จุดมุ่งหมายของการส่ือสาร  

สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการให้ค าปรึกษา 
แนะน่า อบรม ช้ีแนะ ร่วมงาน และช่วยแก้ปัญหา ให้แก่เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม              
ในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมท้ัง ส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้
พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยรายการ 4 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 3.1 การให้ค าปรึกษาแนะน่า และช่วย
แก้ปัญหาแก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 3.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร 3.3 ปฏิบัติตน
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เป็นแบบอย่าง และสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 3.4 การส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสเพื่อน
ร่วมงาน ได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ   

สมรรถนะท่ี 4 การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์  ทิศทาง 
หรือแนวทางการพัฒนาองค์กรท่ี เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การยอมรับ
แนวคิด/วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการ พัฒนางาน ประกอบด้วยรายการ 4 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 4.1 การใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาองค์กร 4.2 ความทันสมัยและ
สร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนางานและความ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร              
ท่ีสังกัด 4.3 ความเป็นรูปธรรมความเป็นไปได้ หรือโอกาสความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 4.4 การยอมรับ
การปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนไป133  

 

แนวคิดการวิจัยเชิงอนาคต 

แนวคิดเก่ียวกับอนาคตศึกษา 

ค าว่า “อนาคต” แปลว่า ยังมาไม่ถึง ซึ่งก็หมายความว่าส่ิงท่ียังไม่เกิดขึ้น มนุษย์ส่วนใหญ่             
เช่ือว่าอนาคตเป็นภาพในฝันเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน เป็นส่ิงท่ีคาดเดาหรือ คาดคะเนไม่ได้ อนาคต                   
ไม่สามารถจะท านายได้ชัดตรง มนุษย์ไม่สามารถจะท าให้อนาคตเป็นไปตามท่ีตนเองก าหนด แต่มนุษย์
ก็ยังมุ่งหวังท่ีจะพยากรณ์หรือพยายามคาดคะเนท านายอนาคตมาโดยตลอด  พรชุลี อาชวอ ารุง              
กล่าวว่า ในปัจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตได้เปล่ียนแปลงไป โดยเริ่มมอง เห็นว่า
อนาคตเป็นเรื่องท่ีสามารถศึกษาและควบคุมผลักดันให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้ จึงเริ่มมีการศึกษา 
เรื่องอนาคตอย่างจริงจัง จนกลายเป็นสาขาวิชาการแนวใหม่ท่ีเรียกว่า อนาคตวิทยา (Futurology)  
หรือ อนาคตนิยม (Futurism) และนักอนาคตนิยม ก็ได้มีการพัฒนา ระเบียบวิธีวิ จัย ท่ีเรียกว่า              
การวิจัยอนาคต (future Research) ขึ้นมาใช้เพื่อพัฒนาหลักทฤษฎีของอนาคตศาสตร์ ให้เป็นไป 
อย่างมีระบบและเช่ือถือได้ ท้ังนี้ เมื่อคนท่ัวไปได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยอนาคต                          

                                                             
133

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานส าหรับ
ศึกษานิเทศก์, 2558, 24. 
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จะช่วยป้องกันปัญหา ช่วยในการวางแผนท่ีเป็นไปได้ และเหมาะสม อีกท้ังยังช่วยประเมินและพัฒนา
สถาบันต่างๆ สอดคล้องกับบริบทของอนาคตได้อีกด้วย134 

วิโรจน์ สารรัตนะ ให้ความหมายของการศึกษาอนาคต ในความหมายของการท านาย 
(Forecasting) ว่าเป็นวิธีด าเนินการท่ีเป็นระบบระเบียบ ส าหรับก าหนดความเป็นไปได้ของอนาคต
เพื่อท่ีจะให้เรามุ่งไปยังอนาคตได้นอกเหนือการเดาอย่างบริสุทธิ์ โดยกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง
การพยากรณ์ (Predicting) กับการท านาย (Forecasting) คือ การพยากรณ์ เป็นการต้ังข้อค าถาม            
ใน ลักษณะว่ า  อะ ไรจะ เกิ ดขึ้น  ในขณะท่ีการท านาย เป็นการ ต้ั งข้ อ  ค าถามในลักษ ณะ                    
อะไรจะเกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเงื่อนไขการศึกษาอดีตเพื่อท านายอนาคต 
วิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้ให้ความหมายของการท านาย ไปเทียบเคียงกับความหมายของการดูโชคชะตา 
ว่า การดูโชคชะตาจะเกี่ยวข้องกับการเป็นอนาคตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง135 

ซึ่งในส่วนของการศึกษาอดีตเพื่อท านายอนาคตนี้ นาวาเอกสุขสวัสด์ิ สบายใจ ได้แสดง
ความคิดว่าอนาคตเป็นส่วนต่อเนื่องมาจากอดีตและปัจจุบัน จึงมีค ากล่าวท่ีว่า หากต้องการทราบ
อนาคตท่ีไกลออกไปเท่าใด ก็จะต้องย้อนอดีตไปให้ไกลเท่านั้น และประวัติศาสตร์ย่อมซ้ ารอยอยู่เสมอ 
ดังนั้นอดีตอาจจะเป็นส่ิงบอกเหตุไปสู่การล่วงรู้อนาคตก็เป็นได้ และยังกล่าวต่อไปอีกว่า ศาสตร์และ
ศิลป์ ของการล่วงรู้อนาคตเป็นการผสมผสานท้ังวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และ การวิเคราะห์เชิงสถิติ 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวล้ าไปไกล สามารถท่ีจะประมวลผลข้อมูลได้อย่าง
มหาศาล อีกท้ังมีหน่วยความจ าท่ีเกือบจะไม่มีขีดจ ากัดในการบันทึกข้อมูลจากอดีต ท าให้มนุษย์               
เข้าใกล้กับค าตอบในการล่วงรู้อนาคตเข้าไปทุกขณะ จนอาจกล่าวได้ว่า อนาคตของประเทศชาติ
สามารถก าหนดได้ หากล่วงรู้นิยามของสภาพแวดล้อมและอิทธิพลท่ี มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประเทศชาติ136 

จากข้อมูลท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่านักวิชาการต่างให้ความหมายของอนาคตศึกษาท่ี
คล้ายคลึงกันคือ หมายถึงแนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ไม่ว่าจะในแง่
การศึกษาถึงแนวโน้ม ทิศทาง ทางเลือกต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ ในอนาคต โดยมีผู้ศึกษาหรือนัก

                                                             
134 พรชุลี อาชวอ ารุง, 2541; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ , การวิจัยทางการบริหาร 

การศึกษา: แนวคิดและกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: อักษรพัฒน์, 2554), 18. 
135 วิโรจน์ สารรัตนะ, อนาคตทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และบทวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ 

อักษรพิพัฒน,์ 2542), 3. 
136 สุขสวัสด์ิ สบายใจ, อนาคตศึกษากับความม่ันคงแห่งชาติ, วารสารนาวิกาธิปัตย์สาร: 

คลังปัญญาพัฒนาผู้น า, 2551), 7-8. 
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อนาคต ศึกษาเป็นผู้ท าการศึกษาอย่างมีหลักการ เป็นระบบ โดยอาศัยเหตุและผลหรือการศึกษาเชิง
ตรรกะเหตุผลรองรับ ผู้วิ จัยจึงเห็นว่าแนวทางอนาคตศึกษานี้สอดคล้องส าหรับการน ามาใช้                        
ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา              
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า อย่างเหมาะสม 

ลักษณะของอนาคตศึกษา 

อนาคตศึกษา มีลักษณะท่ีควรสังเกตอยู่หลายประเภทตามทัศนะของนักอนาคตศึกษาหรือ 
นักวิชาการได้ให้ข้อสังเกตไว้ ดังนี้เช่น จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวถึงลักษณะของการวิจัยเชิงอนาคต            
ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาช่วงเวลาส าหรับการวิจัยได้ว่า การเลือกช่วงเวลาส าหรับการวิจัย          
อาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา จะเลือกช่วงใดก็ขึ้นกับเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนั้นๆ ช่วงเวลา                 
อาจประกอบด้วย ช่วงแรก 5 - 10 ปี เรียกว่าอนาคตระยะส้ัน (Short Range Forecasting) เป็น
ระยะของการมองอนาคตใกล้ตัว ส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาปัจจุบัน ช่วงท่ีสอง 10 - 20 ปี 
เรียกว่า อนาคตระยะกลาง (Middle Range Forecasting) เป็นช่วงท่ีนิยมท าการวิจัยเชิงอนาคตมาก
ท่ีสุด เพราะสามารถน าผลการศึกษาไปวางแผนปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถมองเห็นการ
เปล่ียนแปลงนั้นๆ ได้ชัดเจนอย่างน้อย 1 ช่วงของอายุคน ช่วงท่ีสาม มากกว่า 20 ปี เรียกว่าอนาคต 
ระยะยาว (Long Range Forecasting) การศึกษาวิจัยในระยะนี้ ผลท่ีได้อาจขาดแรงจูงใจ เนื่องจาก
เป็นระยะเวลาท่ียาวนานมากเกินไป ไกลตัวมากเกินไปแม้ว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้ 
เป้าหมายหลักของการศึกษาและการวิจัยอนาคต อยู่ท่ีการส ารวจและศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ หรือ
น่าจะเป็น ของเรื่องท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อหาทาง
ท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์เกิดขึ้น และหลีกเล่ียงแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ โดยหลักการส าคัญ                
ของอนาคตนิยมอยู่ท่ีการสร้างอนาคต ท่ีพึงประสงค์มากกว่าการตามแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น137 

จากการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตรูปแบบต่างๆ ดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่าเทคนิควิธีในการศึกษาอนาคต หรือวิจัยอนาคตนั้นมีมากมายหลายวิธี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยเห็นว่า เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ซึ่งเป็น 
รูปแบบท่ีใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Future Research (EFR) และเทคนิคการ
วิจัยแบบเดลฟาย (Delphi) ผสมผสานเข้าด้วยกันซึ่งพัฒนาขึ้นโดย จุมพล พูนภัทรชีวิน เป็นเทคนิคท่ี
มีการน ามาใช้ในการศึกษาอนาคตในบริบททางการศึกษาไทยกันอย่างแพร่หลาย จึงน ามาใช้เป็น
ระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                             
137 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “ปฏิบัติการวิจัยด้วย EDFR” วารสารบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1, 2), 2548, 19-31. 
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ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า” ในครั้งนี้ ส่วนของเทคนิค EDFR จะ
กล่าวถึงสาระส าคัญโดยสังเขปในหัวข้อต่อไปนี้ 

สาระส าคัญของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวถึง จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคตว่า มิใช่การท านายท่ี
ถูกต้องแต่ต้องการส ารวจเพื่อศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้มากท่ีสุด                
เท่าท่ีจะมากได้ เพื่อ ท่ีจะหาทางท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์เกิดขึ้น และป้องกันแนวโน้ม                         
ท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมด หรือถ้าทราบว่าไม่สามารถจะขจัดให้หมดไปได้ ก็หาวิธีการท าอย่างไร                
จึงจะ “เผชิญหน้า” ได้อย่างมีสิทธิภาพ ถ้าหากว่าแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นจริงๆ  

จุดมุ่งหมายหลักดังกล่าวนี้ย้ าความเช่ือพื้นฐานท่ีว่า ต้องเน้นท่ีการควบคุมและจัดการอนาคต 
และเน้นท่ีว่า สามารถท่ีจะสร้างอนาคตได้ต้ังแต่ปัจจุบัน ดังค ากล่าวท่ีว่า  “ the future is now” 
อนาคตคือปัจจุบัน เพราะฉะนั้น ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยอนาคต จึงมีประโยชน์โดยตรงต่อการก าหนด
นโยบายการวางแผน การตัดสินใจ ตลอดไปจนถึงวิธีการปฏิบัติ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างอนาคต                     
ท่ีพึงประสงค์นี้เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคต เท่าท่ีพอสรุปให้ได้ตามความเข้าใจ                 
และตามประสบการณ์ท่ีมี  

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบไหนก็ตาม โดยเฉพาะแบบ EDFR เป็นท้ังระเบียบวิธีในการวิจัย              
หรือในการคาดการณ์อนาคต และเป็นท้ังเทคนิคการส่ือสารระหว่างผู้เช่ียวชาญนั่น คือเป็นท้ัง 
research technique หรือ research methodology และเป็นท้ัง educating process หรือเป็น
ท้ัง Communicating process ระหว่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่มีเวลา
ว่างท่ีจะมานั่งแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยตรงด้วยวิธีประชุมสัมมนาระดมสมองหรือ focus group 

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญได้แลกเปล่ียน 
เรียนรู้ความเช่ียวชาญระหว่างกัน ท าให้ความเช่ียวชาญเพิ่มขึ้น ท าให้มีความเช่ือในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
เพิ่มข้ึน เพราะฉะนั้นแนวโน้มท่ีจะท าให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญตัดสินใจหรือก าหนดนโยบายท่ีจะท าอย่างหนึ่ง 
อย่างใด จึงเกิดขึ้นเร็วขึ้น เป็นผลท่ีต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคต  
มิใช่การท านายท่ีถูกต้องแม่นย า เพียงแต่ต้องการส ารวจทางเลือก และศึกษาแนวโน้มท่ีมีความ              
เป็นไปได้ ท้ังท่ีประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ เพื่อสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์ 
ป้องกันและท าลายอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์หรือเผชิญหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากจะเกิดขึ้นจริง 
ไม่ใช่เรื่องของprediction ท่ีถูกต้องในแง่ของสถิติ 

ช่วงระยะเวลา ส าหรับการแบ่งช่วงเวลาในการวิจัยหรือการศึกษาอนาคต มิติของเวลาในการ
วิจัยอนาคต เป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก เพราะว่าการวิจัยธรรมดาๆ ท่ีศึกษากันมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น 
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มิติของเวลาเป็นมิติท่ีถูกละเลยมากท่ีสุด ยิ่งไปกว่านั้น นักวิจัยมักจะทึกทักว่าผลการค้นคว้าของตนเอง
ในอดีตหรือปัจจุบันนั้น สามารถท่ีจะเอาไปใช้ได้ในอนาคต จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวถึงช่วงเวลา
ส าหรับการวิจัย ไว้ว่า การเลือกช่วงเวลาส าหรับการวิจัย อาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา จะเลือกช่วงใด            
ก็ขึ้นกับเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนั้นๆ ช่วงเวลาอาจประกอบด้วย ช่วงแรก 5 - 10 ปี เรียกว่า
อนาคตส้ัน (Short Range Forecasting) เป็นระยะของการมองอนาคตใกล้ตัว ส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่อง 
กับปัญหาปัจจุบัน ช่วงท่ีสอง 10 - 20 ปี เรียกว่า อนาคตระยะกลาง (Middle Range Forecasting) 
เป็นช่วงท่ีนิยมท าการวิจัยเชิงอนาคตมากท่ีสุด เพราะสามารถน าผลการศึกษาไปวางแผนปฏิบัติ             
ให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ได้ชัดเจนอย่างน้อย 1 ช่วงของอายุคน  
ช่วงท่ีสาม มากกว่า 20 ปี เรียกว่าอนาคตระยะยาว (Long Range Forecasting) การศึกษาวิจัย                
ในระยะนี้  ผลท่ีไ ด้อาจขาดแรงจูงใจ เนื่องจากเป็นระยะท่ียาวมากไป ไกลตัวมากเกินไป                           
แม้ว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้ 

ช่วงระยะเวลา 5 ปี ภายในช่วงเวลา 5 ปีนี้ นักอนาคตนิยมถือว่าเป็นการท านาย               
หรือการวางแผนระยะกระช้ันชิด ถ้าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า              
เป็น immediate problem solving, immediate forecasting, immediate planning แต่มิใช่
หมายความว่านักอนาคตจะไม่ศึกษาอนาคตในช่วงนี้  เพียงแค่ท าการศึกษาแล้วช้ีให้ เห็นว่า             
ช่วงระยะเวลาค่อนข้างใกล้ตัวและกะทันหันเกินไป จนแทบจะไม่มีโอกาสท่ีจะหลุดออกไปจากอดีต
และปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่มักจะวนอยู่กับปัญหาของปัจจุบัน จนท าให้ไม่สามารถท่ีจะวางแผนระยะยาว
ได้ 

ช่วงระยะเวลา 5-10 ปี เป็นช่วงท่ีนักอนาคตนิยมเรียกว่า short range forecasting หรือ 
Short range planning ก็เป็นการท านายหรือการวางแผน หรือการศึกษาอนาคตในระยะส้ัน 

ช่วงระยะเวลา 10-15 ไปจนถึง 20 ปี เป็นระยะกลาง middle range forecasting หรือ 
Planning นักอนาคตนิยมส่วนใหญ่จ านวนมากนิยม ท่ีจะศึกษาอนาคตของสังคมของวัฒนธรรมของ
หน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งใด ในช่วงระยะเวลานี้ ถ้าผลการศึกษา ออกมาอย่างหนึ่งอย่างใด จะน าผล
การศึกษานั้นมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะได้ผล ผลท่ีเกิดนั้นมีผลกระทบในวงกว้าง มีผลกระทบท่ีหนัก
แน่นพอ อย่างท่ีกล่าวแล้วว่าสามารถท่ีจะเปล่ียนคนรุ่นหลังได้ท้ังรุ่นโดยเปล่ียน generation ภายใน
ช่วง 15-20 ปี ซึ่งจะเห็นชัด ถ้าจะเปล่ียนคนยุคใหม่ และลงทุน รอผลภายในช่วง 15-20 ปี 
หมายความว่าคน ในชาติโดยเฉพาะผู้บริหารเห็นพ้องต้องกัน แล้วก็เริ่มปลูกฝังอุดมคติหรืออุดมการณ์
อะไรอย่างหนึ่งอย่างใด ว่าชาติต้องการให้คนไทยยุคใหม่ใน 15-20 ปีข้างหน้าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด                          
มีคุณลักษณะอย่างใด ก็สามารถท่ีจะท าได้ แล้วก็จะเห็นผลกระทบอย่างจริงจังภายในระยะเวลา                
ท่ีค่อนข้างจะส้ันคือ 15 หรือ 20 ปี เช่นเดียวกับท่ีญี่ปุ่นหรือท่ีอเมริกาท า 
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ช่วงเวลาระยะยาว คือ 20 หรือ 25 ปีขึ้นไป นักอนาคตนิยมกลุ่มหนึ่งนิยมท่ีจะท าวิจัย
อนาคตในระยะยาว แต่อีกกลุ่มบอกว่ายาวเกินไป เช่น 50 ปีขึ้นไป หรือ 100 ปีขึ้นไป ข้อมูลท่ีได้                
ผลท่ีได้ อาจจะขาดความจูงใจ คือข้อมูลท่ีได้อาจจะไกลเกินตัวกับคนรุ่นปัจจุบัน มีนักอนาคตนิยม             
อยู่บางพวก ท่ีเขาท านายอนาคตของโลก 200 ปี ข้างหน้า ซึ่งดูน่าสนใจมาก แต่อ่านไปรู้สึกว่าเหมือน
นวนิยายจนเกินไป ไกลตัวเกินไป แต่เหตุการณ์นั้นอาจ เกิดขึ้นจริงก็ได้ เพียงแต่ภาย 200 ปีนั้น 
ระยะเวลาค่อนข้างไกลมาก ดังนั้นการก าหนดช่วงเวลาขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวิจัยและ
องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งไม่มีข้อจ ากัดใดๆ ท้ังส้ิน 

การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์และวิธีการเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เป็นเรื่องท่ีส าคัญมากท่ีสุด 
เรื่องหนึ่งของการวิจัยอนาคต เนื่องจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในอนาคต มักจะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้น 
ค่อนข้างจะรวดเร็ว กะทันหัน และท าให้เตรียมตัวไม่ค่อยทัน เรื่องของการเปล่ียนแปลงของสังคม              
ในอนาคตจึงเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างจะสลับซับซ้อน มีความเป็นไปได้หลายรูปแบบ นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง              
ท่ีท าให้ต้องเลือกผู้เช่ียวชาญเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาอนาคต เพราะมีความเช่ือว่า ผู้เช่ียวชาญ
นั้น น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมองหรือคาดการณ์อนาคตได้ชัดเจนถูกต้องมากกว่าคนธรรมดา                   
หากพิจารณาในแง่ของสถิติ ก็มีความเช่ือว่าการคาดการณ์ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญนั้น น่าจะเช่ือถือได้
มากกว่าการคาดการณ์ของคนท่ัวๆ ไป ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมหรือในหน่วยงานใดนั้น บุคคลท่ีอยู่เบื้องหลังการเปล่ียนแปลงท่ีปฏิเสธไม่ได้ มักจะเป็นกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญนั่นเอง ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงกลุ่มของผู้บริหาร กลุ่มผู้ท่ีมีอ านาจ ผู้ท่ีรู้เรื่องดี ผู้ท่ีเป็นผู้น า 
ซึ่งก็คือกลุ่มผู้เช่ียวชาญ การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่กลุ่มผู้เช่ียวชาญอยู่เบื้องหลังท้ังส้ิน ดังนั้น                    
ถ้าจุดมุ่งหมายของการศึกษา ต้องการให้มีผลถึงการเปล่ียนแปลง จ าเป็นท่ีจะต้องใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ  
ในการศึกษา ซึ่งผู้เช่ียวชาญแต่ละคนก็มีความ ต้องการท่ีจะรับรู้ข้อมูล แลกเปล่ียนความเช่ียวชาญ             
ซึ่งกันและกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการวางแผน การก าหนดนโยบาย                   
การวิจัยอนาคต จึงนิยมก าหนดผู้เช่ียวชาญเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ส าหรับเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญนั้น หากผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายต้องการ 
ให้ข้อมูลท่ีได้สรุปอ้างอิงไปยังประชากรโดยรวม ก็คงจะต้องท าตามขั้นตอนของการวิจัยโดยท่ัวไป             
นั่นคือ มีการสุ่มตัวอย่างผู้เช่ียวชาญ ในกรณีนี้หมายถึงผู้วิจัยต้องการใช้ข้อมูลเชิงสถิติโดยตรง และ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีอยู่นั้น (กลุ่มประชากร) มีขนาดมากพอท่ีจะท าการสุ่ม (random) กลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ออกมาได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการวิจัยอนาคต จะมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากการวิจัยธรรมดา 
เพราะต้องเน้นด้านคุณสมบัติ และความเช่ียวชาญเฉพาะของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ดังนั้นการเลือกกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญจึงมีลักษณะท่ีเป็นแบบเจาะจงเลือกมากกว่าการสุ่ม ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้การก าหนด
กลุ่มผู้เช่ียวชาญจึงจะเป็นแบบเลือกแบบเจาะจง (purposive) มากกว่าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (random 
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sampling) และ จากผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดผลในการเปล่ียนแปลงองค์กร หน่วยงานหรือ
สังคมท่ีก าลังศึกษาอยู่ ก็ต้องมีกลวิธีพิเศษในการเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ตัวอย่างในการเลือกกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ ท่ีต้องการจะท าให้ผลการวิจัยเกิดผลจริงๆ ก็ควรจะเลือก ผู้บริหารในหน่วยงานนั้น และ             
ผู้ท่ีมีศักยภาพจะเป็นผู้บริหารถัดมา ผนวกเข้ากับกลุ่มนักวิชาการ ท้ังจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งในท่ีนี้อาจจะรวมไปถึงผู้ท่ีใช้บริการด้วย เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
ว่าจะก าหนดผู้เช่ียวชาญเป็นใครบ้าง โดยอัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่างกลุ่มผู้เชียวชาญต่างๆ ผู้วิจัย
จะต้องเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเน้นเรื่องใด ก็เลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญส่วนนั้นมากกว่าส่วนอื่น ซึ่งโดย
มารยาท  และจรรยาบรรณ นักวิจัยต้องยึดความเป็นกลาง เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
นักวิชาการน่าจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ในเรื่องท่ีตนเองศึกษาเสมอ นั่นคือ
นักวิชาการในสาขาท่ีตนเองศึกษา เพราะว่ากลุ่มนักวิชาการนั้นเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างจะมีความคิดเห็น              
ท่ีอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นในประเด็นท่ีศึกษานั้น ก็น่าจะได้
รายละเอียดในมุมมองท่ีเป็นวิชาการ ได้แนวโน้มท่ีเป็นไปได้หรือน่าจะเป็น หลายๆ รูปแบบมากท่ีสุด 
การท่ีมีกลุ่มนักวิชาการเข้าไปเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญนั้น ช่วยท าให้ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นนักบริหารได้รับ
ข้อมูลใหม่ทันสมัย ซึ่งอาจจะยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดี ท าให้ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ได้รวดเร็วขึ้นด้วย 
ฉะนั้นวิธี EDFR นั้น ไม่ใช่เป็นแต่วิธีวิจัยเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีให้การศึกษากับกลุ่ม ผู้เช่ียวชาญด้วยกัน
เป็น Communicating และก็เป็น educating process ไปในตัว 

วิธีการเลือกผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยอาจจะเจาะจงเลือกว่าใครจะเป็นผู้เช่ียวชาญ หากว่ารู้ว่าใคร 
เช่ียวชาญในเรื่องท่ีตนเองศึกษาหรือท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดลงไป              
ก็เจาะจงเลือกได้ ในกรณีท่ีรู้จักผู้เช่ียวชาญ แต่หากไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เช่ียวชาญในหน่วยงานนั้นบ้าง              
ส่ิงท่ีจะต้องท า คือ snowball วิธีโยนลูก คืออาจจะเริ่มต้นจากคนในหน่วยงานนั้น เช่น ผู้บริหารระดับ
หนึ่งระดับใด ก็อนุมานว่าเป็นผู้เช่ียวชาญแล้ว ขอให้ท่านเอ่ยช่ือบุคคลท่ีคิดว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในเรื่องท่ี
ตนเองก าลังศึกษา หรือในหน่วยงานนั้น เอ่ยช่ือ 3 ช่ือท่ีเด่นๆ หรือจะ 5 ช่ือก็ได้ แล้วก็ตามไปหาคน
เหล่านั้นขอให้บอกช่ือผู้เชียวชาญอีก 5 คน แล้วก็ตามไป เรื่อยๆ ก็จะได้กลุ่มผู้เช่ียวชาญอีกกลุ่มหนึ่ง 
วิธีในการเลือกอาจจะมีเกณฑ์ เช่น จะเลือกผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีกลุ่มผู้เช่ียวชาญคนอื่นๆ พูดถึง 3 คนขึ้นไป 
หรือ 5 คนขึ้นไปมาเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เป็นระบบระเบียบลดปัญหาเรื่องความล าเอียงไปได้ เพราะให้
ผู้เช่ียวชาญเป็นฝ่ายเลือก 

ประเด็นหนึ่งในการก าหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญ คือผู้วิจัยควรค านึงว่าผู้เช่ียวชาญท่ีเช่ียวชาญ
จริงๆ นั้นมักจะเป็นผู้ท่ีมีคนนับหน้าถือตาเป็นคนท่ีได้รับการยอมรับ มีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง มีงาน
มาก มักมีเวลาไม่แน่นอน สถานท่ีไม่แน่นอน ความร่วมมือในการตอบค าถามไม่สม่ าเสมอ ผู้วิจัยควร
ก าหนดเพื่อไว้ในการท าวิจัยแบบ EDFR หรือการวิจัยอนาคตโดยท่ัวๆ ไปว่ามักกินเวลาช่วงหนึ่ง 
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จ านวนผู้เช่ียวชาญ แต่ละรอบจึงไม่จ าเป็นจะต้องเท่าเดิม แต่ในการค านวณต้องระมัดระวัง                   
หากต้องการเน้นการหาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ นั่นคือผู้วิจัยมุ่งเน้นในด้าน
รายละเอียด กลุ่มผู้เช่ียวชาญในรอบแรกควรจะมีจ านวนมาก ยิ่งมีผู้เช่ียวชาญมากในรอบแรก     
แนวโน้มท่ีจะได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนก็ยิ่งมากขึ้น ในรอบท่ี 2 อาจจะลดจ านวนลงไปบ้างตามสถานการณ์ 
แต่อย่างน้อยไม่ควรลดลงต่ ากว่า 17 คน ส่วนในรอบท่ี 3 สามารถใช้จ านวนมากกว่าได้ เพราะรอบท่ี 3 
นั้น เป็นรอบท่ีจะช่วยการยืนยันผลการศึกษาเพิ่ม เพราะฉะนั้นหากมีจ านวนผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี 3 
มากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลดีต่อผลการวิจัย  

ในเรื่องของการวิจัยอนาคตนั้นจะเปิดให้มีโอกาสของความผิดพลาดสูงกว่าการท านาย                  
อย่างนักสถิ ติโดยท่ัวๆ ไปใช้และเข้าใจกัน การระบุ ผู้ เ ช่ียวชาญ เรื่อง  acknowledgment                       
หรือกิตติกรรมประกาศมีความส าคัญและจ าเป็น การระบุหรือลงช่ือกลุ่มผู้เช่ียวชาญในงานวิจัย                
ควรลงช่ือเป็น group ว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีกี่รายเป็นใครบ้าง อาจจะประกาศในหน้าแรก หรือไม่ก็เป็น
ภาคผนวก หรือในบทท่ีเขียน เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยในเรื่องกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

การเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (preparing subjects) เป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก เพราะมี
ผลกระทบต่อผลการวิจัยตลอดเวลา เนื่องจากการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะ EDFR หรือ Delphi นั้น             
ใช้เวลามาก จึงต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ีจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ดังนั้นจะต้องมีการติดต่อ
ล่วงหน้าก่อน และจะต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอน และระเบียบวิธีการวิจัย รวมท้ังเวลาท่ีจะใช้
ในแต่ละรอบ ย้ าให้เห็นความส าคัญของการวิจัยอย่างชัดเจน ท้ังจุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการ
วิจัย ผู้เช่ียวชาญจะ เข้าใจและให้ความร่วมมือ การเตรียมตัวผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการติดต่อ นอกจากจะ
เป็นเครื่องยืนยันว่าจะ ได้รับความร่วมมือแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนได้ใช้ความ
เช่ียวชาญเต็มท่ี ผู้เช่ียวชาญจะมีเวลาคิดล่วงหน้าว่าจะให้ข้อมูลกับผู้วิจัยในลักษณะใด ปัญหาท่ีอาจพบ
ได้คือผู้เช่ียวชาญบางท่านอาจให้ความร่วมมือดี ให้ความคิดเห็นในรอบท่ี 1 ดีเยี่ยม แนวโน้มท่ีได้จึง
มาก แบบสอบถามรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 จึงมากขึ้น ผู้เช่ียวชาญตอบไม่ไหว ผู้วิจัยก็ต้องหาทาง
แก้ปัญหา เพราะมิฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างจะขาด ไป ดังนั้นผู้วิจัยต้องคิดในประเด็นเหล่านี้ล่วงหน้า 

จ านวนรอบในการเก็บข้อมูล การระบุจ านวนรอบหรือจ านวนคน ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย 
งบประมาณ เวลา และก าลังคน ของการวิจัย โดยภาพรวมแล้วการที่นักวิจัยจะก าหนดท่ีรอบหนึ่งรอบ
ใดนั้น การวิจัยอนาคตจะดูว่าค าตอบท่ีได้ในรอบต่างๆ มีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือไม่ หรือมีฉันทามติ 
(consensus) ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล้วหรือยัง หากมีมากพอก็อาจจะ
หยุดได้ในรอบท่ี 2 แต่ถ้าต้องการให้มีความหนักแน่นก็ท ารอบท่ี 3 จ านวนรอบไม่ได้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานเหมือนกับจ านวนคน โดยปกติท าประมาณ 3 รอบ แต่ EDFR นั้นเปิดโอกาสให้ท า               
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2 รอบได้ ถ้าตอบสนองจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะเรียกว่าเป็น mini EDFR กล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายมีอิทธิพล                         
ต่อจ านวนรอบ  

จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตก็คือต้องการส ารวจ หรือเป็นการศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ 
ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ นั่นคือจุดมุ่งหมายหลัก ส่วนจ านวนรอบ
นั้น จะมีส่วนช่วยในแง่ของสถิติ จะมีส่วนช่วยในแง่ของการกรองความคิดของผู้เช่ียวชาญ ( refine 
Consensus ของ experts) นั่นคือ ถ้าผู้วิจัยพบว่าได้มีการกรองมาอย่างดี มีความสอดคล้องแล้ว                 
ก็สามารถจบกระบวนการได้ แต่ถ้าข้อคิดเห็นยังกระจัดกระจาย เพราะเรื่องสลับซับซ้อนมาก               
จ านวนรอบอาจจะเพิ่มข้ึน 

การเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุ่นได้เช่นกัน นั่นคืออาจเลือก
เขียนรายงานออกเป็นภาพๆ เป็นอนาคต 3 อนาคตภาพ คือ อนาคตภาพทางบวก ลบ แล้วตามด้วย
ภาพที่เป็นไปได้มากท่ีสุด ซึ่งเป็นทางเลือกทางหนึ่ง การเลือกอยู่ที่จุดมุ่งหมายของการวิจัย ถ้าต้องการ
ท่ีจะย้ าถึงแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งก็อาจก าหนดค่า median ในกรณีท่ี
แบบสอบถาม เป็น rating scale มี 5 scale อาจจะก าหนดค่า median ระดับมากคือ 3.5 ขึ้นไป              
เป็นเกณฑ์ในการน า แนวโน้มมารายงาน แล้วดูความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก 
interquartile range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 บวก mode-median ไม่เกิน 1 ซึ่งหลักการตัวนี้                 
ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นตามนี้เสมอไป อาจจะเลือกท าเฉพาะ interquartile range ไม่พิจารณา mode-
median ก็ได้ข้อส าคัญคือจะต้องมีเกณฑ์ เพื่อจะได้รายงานได้อย่างเป็นระบบ เช่ือถือได้ อีกรูปแบบ
หนึ่งก็คือ รายงานแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ ตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ระดับหนึ่ง เช่น ระดับมาก 
หรือมากท่ีสุด แล้วอาจวงเล็บก ากับว่าแนวโน้มใดท่ีผู้เช่ียวชาญกี่เปอร์เซ็นต์เห็นว่าไม่พึงประสงค์                
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย อาจจะเขียน ด้วยภาษาท่ีเป็นทางการ มีศัพท์กะทัดรัดชัดเจน 
เหมือนการเขียนรายงานวิจัยท่ัวๆ ไป หรือจะใช้ภาษาท่ี ค่อนข้างจะเป็นภาษาธรรมดาๆ สละสลวย 
อ่านมีความรู้สึกว่าราบรื่น มิใช่ภาษาวิชาการมากไป คือคน ท่ัวๆ ไปอ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจ และสามารถ
น ารายงานการวิจัยไปเขียนตามหนังสือพิมพ์ ให้คนท่ัวไป อ่านได้ ฟังได้ เข้าใจได้ 

การวิจัยอนาคตนั้นมิได้มีจุดมุ่งหมายท่ีการท านายนั้นจะถูกต้อง แต่จุดมุ่งหมายอยู่ ท่ี               
การส ารวจ แนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ เมื่อจุดมุ่งหมายต่างกัน assumption               
ก็ต่างกันไปเกือบทุก ประเด็น ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึง ความตรงและความเท่ียงอาจจะเป็นคนละ concept 
ถ้าจะใช้เกณฑ์ของ validity และ reliability ท่ีนักวิจัย นักสถิติรูปแบบเดิมท ากันอยู่มาท ากับการวิจัย
อนาคต ซึ่งก็สามารถท าได้ แต่จ านวนข้อกระทงของแบบสอบถามนั้นแปรเปล่ียนได้ ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญอาจจะได้รับ อิทธิพลบางส่วนจากผู้เช่ียวชาญคนอื่นๆ ความคิดเห็นก็อาจจะแปรเปล่ียนได้
ในรอบท่ี 3 assumption ของผู้วิจัยคือ ต้องการให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญตอบตรงตามท่ีตอบ ไม่ว่าจะวัด             
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กี่ครั้งค าตอบก็คงเดิม หรือต้องการให้ผู้เช่ียวชาญนั้น พิจารณาค าตอบเดิมเปรียบเทียบกับของกลุ่ม     
แล้วประเมินใหม่ นั่นคือพิจารณาค าตอบเดิม ผนวกเข้ากับข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ             
มิใช่ข้อมูลสะเปะสะปะ แล้วให้พิจารณาค าตอบอีก 1 รอบ (reconsider) 

รูปแบบต่างๆ (variations) ของ EDFR มีหลายรูปแบบแต่ปรัชญาพื้นฐานยังคงเดิม                    
โดยรูปแบบแปรเปล่ียนไปข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย งบประมาณ และเวลา 

รูปแบบแรก อาจท าตามขั้นตอนปกติ คือ สัมภาษณ์ จากนั้นใช้แบบสอบถาม 2 หรือ 3 รอบ 
จุดมุ่งหมายของจ านวนรอบคือต้องการกรองการคาดการณ์ของผู้เช่ียวชาญ ( refine Consensus)             
ถ้ามี ความสอดคล้องและครอบคลุมจุดมุ่งหมายของงานวิจัยแล้วก็หยุดได้ 

รูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบท่ีเรียกว่า mini EDFR ซึ่งยังตอบสนองปรัชญาการวิจัยอนาคตอยู่ 
คือ การสัมภาษณ์แบบ EDFR ผนวกกับการส่งแบบสอบถามอีกเพียงรอบเดียวแล้วก็หยุด ถ้าเลือกท า
วิธีนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ส่ิงหนึ่งซึ่งควรจะท าก็คือการให้ข้อมูลย้อนกลับ               
ทางสถิติ (statistical feedback) ในรอบท่ี 2 อย่างน้อยท่ีสุดก็คือค่าความถี่ของค าตอบของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ ป้อนกลับไปยังกลุ่มผู้เช่ียวชาญให้เขาไปพิจารณาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในรอบท่ี 2  
ของเขา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของวิธีเดลฟาย หลังจากนั้นก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผล
เช่นเดียวกับ EDFR เต็มรูปเท่านั้น เป็นการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา 

รูปแบบท่ี 3 เป็นแบบ EDFR เต็มรูปแต่มีการปรับแบบสอบถามในรอบท่ี 3 ให้ส้ันลง ในกรณี
ท่ี การวิจัยได้ข้อมูลในแง่รายละเอียดมาจากการสัมภาษณ์ในรอบแรกแล้วท าแบบสอบถามรอบท่ี 2              
ซึ่งจะ ได้แบบสอบถามท่ียาวมาก หลังจากนั้นก็คิดค านวณวิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิดเป็นแบบ rating 
scale หรือ รูปแบบอื่นท่ีสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายการวิจัยได้ แล้วรอบท่ี 3 ก็พิจารณาเลือก
เฉพาะแนวโน้มท่ีมี ระดับความเป็นไปได้มากหรือมากท่ีสุดมาศึกษาในรอบท่ี 3 เพื่อย่อความยาวของ
แบบสอบถาม (ควรเผ่ือ เอาไว้ เช่น ถ้าสนใจจะศึกษาเฉพาะแนวโน้มระดับ 3.5 ก็ควรจะเลือกแนวโน้ม
ท่ีมีค่าต้ังแต่ 3.25 ขึ้นไป เป็นต้น เพราะแนวโน้มท่ีเลือกเผ่ือไว้นี้อาจมีค่าเพิ่มในรอบท่ี 3 ถ้าลดลงหรือ
เพิ่มไม่ถึง 3.5 ก็ไม่มีปัญหา สามารถตัดท้ิงได้ แต่ถ้าไม่เผ่ือไว้ แนวโน้มท่ีมีค่าต้ังแต่ 3.25 จะไม่มีโอกาส
ขึ้นไปถึง 3.5 ในรอบท่ี 3 เพราะตัดท้ิงไปก่อนแล้ว ฉะนั้นจึงควรเลือกเผ่ือไว้) หรืออาจเลือกเฉพาะ
แนวโน้มท่ีเกือบถึงเกณฑ์มาด าเนินการรอบสุดท้ายได้138 

แมคมิลแลน (Macmillan) ได้ศึกษาและเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับจ านวนผู้เช่ียวชาญ                 
ในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) พบว่าหากมีผู้เช่ียวชาญต้ังแต่ 17 คนขึ้นไป 
                                                             

138 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “ปฏิบัติการวิจัยด้วย EDFR” วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1, 2), 2548, 19-31. 
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อัตราการลดของความคลาดเคล่ือน (Error) จะมีน้อยมาก และจะเริ่มคงท่ี ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน 
0.02139 ดังตารางท่ี 8  

ตารางท่ี 8 แสดงการลดลงของค่าความคลาดเคล่ือน 

 

สาคร มหาหิงค์ุ กล่าวว่า เทคนิควิธีท่ีคิดขึ้นมานั้นจุดมุ่งหมายของการคิดขึ้นมาอาจจะมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะบางอย่าง  แต่ถ้าหากว่ามีประโยชน์ ท่ีจะตอบสนองจุดมุ่งหมายการวิจัยลักษณะอื่น 
ถือว่าระเบียบวิธีวิจัยนั้นเป็นสากล สามารถน าไปใช้รูปแบบใดก็ได้ ถ้าหากว่าน าไปใช้แล้วผลสามารถ
ตอบสนอง จุดมุ่งหมาย ให้ผลท่ีดีขึ้น เพราะฉะนั้นสามารถจะเอาระเบียบวิธีวิจัย EDFR ไปใช้เพื่อการ
ก าหนดนโยบายไปวิจัยเพื่อท่ีจะวิเคราะห์หาสาเหตุ หาปัญหา ถ้าหากกลุ่มผู้เช่ียวชาญให้ความร่วมมือ
ในการท าวิจัยลักษณะนี้ นี่คือการเจาะหาสาเหตุโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย EDFR โดยยึดความเช่ียวชาญ
ของผู้เช่ียวชาญเป็นหลัก ซึ่งก็เช่ือว่า ระเบียบวิธีวิจัยแบบนี้น่าจะเป็นระเบียบวิธีวิจัยท่ีช่วยให้ผู้วิจัยได้
ค าตอบท่ีชัดมากกว่า หรือช่วยเสริมการวิจัยธรรมดาน่าเช่ือถือมากกว่าการส่งแบบส ารวจไปถามปัญหา
ธรรมดาเพียงรอบเดียวซึ่งไม่สามารถ มั่นใจว่าใครตอบ เพราะ EDFR จะมีกระบวนการของการ
ปรับแต่งค าตอบอย่างประณีต (refine) และมีกระบวนการ ของการใช้ความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญ
เข้ามาจับ เพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เรื่องราวท่ีชัดเจน ท่ีแน่นอนมากกว่า จึงสามารถจะน าระเบียบวิธีวิจัย 

                                                             
139 Macmillan, อ้างถึงใน เกษม บุญอ่อน, เดลฟาย: เทคนิคการวิจัย, (คุรุปริทัศน์ 10 

ตุลาคม 2522), 26-28. 

จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

(panel size) 

ความคลาดเคล่ือน 

(error reduction) 

ความคลาดเคล่ือนลดลง 

 (net change)  

1 – 5 1.20 - 0.70 0.5 

5 – 9 0.70 - 0.58 0.12 

9 – 13 0.58 - 0.54 0.04 

13 – 17 0.54 - 0.50 0.04 

17 – 21 0.50 - 0.48 0.02 

21 – 25 0.48 - 0.46 0.02 

25 – 29 0.46 - 0.44 0.02 
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EDFR ไปใช้ในการวิจัยธรรมดา การวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินปัญหาได้ หากหน่วยงานใด                 
หน่วยงานหนึ่ง มีเรื่องท่ีต้องตัดสิน ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง น่าจะใช้ระเบียบวิธี EDFR แบบย่อๆ หรือจะ
วิจัยเต็มรูปแบบ (full scale) ก็ได้ การท าอย่างนี้จะท าให้มีความเช่ือมั่นได้ค่อนข้างสูงว่าการตัดสินใจ
นั้น น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการตัดสินใจท่ีปราศจาก ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ140 

กล่าวโดยสรุปสาระส าคัญของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) นั้น ผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงวิธีการอย่างท่องแท้เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจัย ผู้วิจัย

จึงต้องเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้คือ การแบ่งเวลา การเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เกณฑ์และ

วิธีการระบุผู้เชียวชาญ การเตรียมตัวกลุ่มเช่ียวชาญ การสัมภาษณ์แบบ EDFR การเขียนแนวโน้ม             

ในแบบสอบถาม ปัญหาของแบบสอบถามและวิธีแก้ การรายงานผล จ านวนรอบ การเขียนรายงาน

การวิจัยแบบ EDFR ฯลฯ ซึ่งเหล่านั้นจะท าให้ปัญหาการท าวิจัยท่ีจะเกิดขึ้นมีแนวทางป้องกันและ

แก้ไขท้ังนี้ยังสามารถด าเนินไปด้วยความราบรื่นได้ การด าเนินการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะช่วยให้

การวิจัยเชิงอนาคตเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า” ได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์              

ท่ีต้ังไว้ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและศึกษางานวิจัยเกี่ยวข้องกับ แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า             
ท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยในประเทศต่างประเทศ ดังจะข้อน าเสนอดังต่อไปนี้ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

มาเรียม นิลพันธ์ ได้ท าการประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรม               
การพัฒนานิเทศแนวใหม มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1. เพื่อประเมินความรู ความสามารถตาม
สมรรถนะของศึกษานิเทศก 2. เพื่อประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ด้าน 2.1 การด าเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ  2.2 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล และ 2.3 การด าเนินการ แผนการนิเทศ                   
3. เพื่อประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก 4. เพื่อเสนอรูปแบบการนิเทศ

                                                             
140 สาคร มหาหิงค์, การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research), เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 

2560 เข้าถึงได้จาก: http://doctor sakorn.gagto.com/?cid=98067 
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และคุณลักษณะอันพึงประสงคของศึกษานิเทศกเปนงานวิจัยการประเมินโครงการ (Evaluation 
Research) ประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย                       
1.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น ท่ีมี ต่อ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถตามสมรรถนะ                         
ของศึกษานิเทศก์ จากผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และหัวหน้า
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 2. ประเด็นการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ 
ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศกส าหรับศึกษานิเทศก 3. แบบสัมภาษณคุณลักษณะ 
ศึกษานิเทศกส าหรับผูอ านวยการโรงเรียน 4. ประเด็นสนทนากลุมคุณลักษณะของศึกษานิเทศก
ส าหรับครูอาจารย ในโรงเรียน 5. แบบสอบถามคุณลักษณะศึกษานิเทศกส าหรับผูอ านวยการโรงเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 6. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 7. แบบประเมินแผนพัฒนา
รายบุคคล 8. แบบบันทึกสาระส าคัญแผนด าเนินการ นิเทศของศึกษานิเทศก 9. แบบประเมิน
คุณลักษณะและพฤติกรรมของศึกษานิเทศกแบบออนไลน (Online) 10. แบบสัมภาษณ์ก าหนด

นโยบาย และแนวคิดสู่การปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยพบวา  

1. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก์               
คือ มีความร ูความเข้าใจ และความสามารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย ส่ือและเทคโนโลยี  มีความสามารถในการใหความรู และ
เสริมสรางความเขาใจในการใหค าปรึกษา ชวยเหลือ แนะน า ก ากับติดตามงาน เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพครู เพื่อขยายผลสูนักเรียนใหมีคุณภาพ 
เปนผูประสานขยายผลและถายทอดความรูเชิงทฤษฎี สูการปฏิบัติ เปนผูวิจัยและพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรมทางการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
มีทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การส่ือสาร และท างานเปนทีม  

2. สมรรถนะของศึกษานิเทศก ดานการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาอยูในระดับปานกลาง และ
สามารถต้ังช่ือเรื่องงานวิจัยได้อยู่ในระดับสูง งานวิจัยส่วนใหญ่ใชวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methods) ร่วมกับวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ
เข้าไปเสริมวิธีการเชิงปริมาณ  สมรรถนะด้านการเขียนแผน พัฒนาตนเอง มีคุณภาพอยูในระดับมาก 
และเขียนไดสอดคลองกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และความสามารถในการท าวิจัย และสวนใหญ ใช
วิธีการพัฒนาโดยการอบรม ดานแผนด าเนินการนิเทศ พบวาสวนใหญใหความรูแกครูในเรื่องของแนว                  
การจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ ใชวิธีการนิเทศตามวงจร PDCA และ PIDRE และ
กัลยาณมิตรนิเทศ  
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3. คุณลักษณะของศึกษานิเทศก พบวา ศึกษานิเทศกมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคคือ                        
1. มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ าอยูในระดับปริญญาโท 2. มีบุคลิกความเปนนักวิชาการและ 

มีความเปนผูน า  3. เคยมีประสบการณในการสอน หรือเคยเปนผูบริหารสถานศึกษามากอน 4. มี
ความเขาใจการจัดการศึกษาตามหลักการเรียนรู และมีความเขาใจนโยบายของส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. มีความรูดานการนิเทศการศึกษา การท าวิจัยเชิงปริมาณ และนวัตกรรม
การศึกษา 6. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 7. มีจิตอาสา และมีความเปนกัลยาณมิตร 
คุณลักษณะท่ีควรปรับปรุงคือ 1. ความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ 2. ความช านาญเฉพาะ
กลุมสาระวิชา 3. ความเช่ียวชาญในดานการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พฤติกรรมการนิเทศ พบวา 1. ศึกษานิเทศกไปนิเทศตามโรงเรียนโดยเฉล่ียภาคเรียนละ 2 ครั้ง 2. 
ศึกษานิเทศกเปนผูน านโยบายจาก ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสูโรงเรียน  3. ศึกษา
นิเทศกเปนผู้จัดการฝึกอบรมในการพัฒนาครู 4. ศึกษานิเทศก มีพฤติกรรมการนิเทศดวยหลัก
กัลยาณมิตร   

4. รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง
บริบทของแตละเขตพื้นท่ี ควรเป็นรูปธรรม โดยใช้การนิเทศแบบบริบทเป็นฐาน (Context based 
Supervision) และการนิเทศแบบวิจัยเป็นฐาน (Research based Supervision) โดยมีกระบวนการ
นิเทศการศึกษาประกอบดวย 1. วิจัยตามบริบท (Research by Context)  2. รวมวางแผน 
(Planning)  3. รวมด าเนินการ (Doing)  4. รวมสะทอนกลับ (Reflecting)  5. รวมประเมนิผล 
(Evaluating) และ  6. ร่วมปรับปรุงและพัฒนา (Improving and Developing) โดยมีการประชุม              
ใหข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Workshop) ในทุกขั้นตอนของการนิเทศและคุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศก์ท่ีพึงประสงค์หรือมืออาชีพ คือควรเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ (Coach) เป็นพี่เล้ียง 
(Mentor) เป็นผู้วิจัย (Researcher) เป็นผู้พัฒนา (Developer) ศึกษานิเทศกท่ีพึงประสงคควรจะมี
ลักษณะ9Cs9Ts9Ss เปนผูท่ีมีความรูแบบ 9Cs คือ มีความสามารถแบบ 9Ts และ มีบุคลิกลักษณะ
แบบ 9Ss ดังนี้ ดานความรู 9Cs; COVER, CLEAR, CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, 
CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT ด้านความสามารถ 9Ts; TARGET, TRANSFER, 
TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND, TEACHER OF TEACHERS 
ดานบุคลิกลักษณะ 9Ss; SMART, SMILE, SMALL, SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING, SERVICE 
MIND, STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP141 

                                                             
141 มาเรียม นิลพันธ์, “การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการ

พัฒนานเิทศแนวใหม่” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีท่ี 31, ฉบับท่ี 2, 2554, 151. 
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จงกลนี ประยูรศุข ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครนายก ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงาน                
ของศึกษานิเทศก์มี 9 ด้าน ได้แก่ 1) การนิเทศการศึกษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา                 
3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 4) การประกันคุณภาพการศึกษา 5) การบริหารจัดการศึกษา              
6) การวิจัยทางการศึกษา 7) กลวิธี ถ่ายทอดความรู้  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ                      
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 9) คุณธรรมและ จริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ การวิจัย ตลอดจนส่งเสริมเพื่อ พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
ได้มากยิ่งข้ึน142 

ธนาศักด์ิ ศิริ ปูณยนันท์  ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการประเมิลผลการปฏิบัติงาน                   
ของศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า 1. การพัฒนาระบบ                  
การประเมินงานของศึกษานิเทศก์ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาระบบตามองค์ประกอบการพัฒนาระบบ 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบ (System Analysis and Symthesis)  2) 
การออกแบบระบบ (System Design) 3) การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ (System Verification  
and Improvement) 4) การน าระบบไปใช้ (System Implementation) และ 5) การประเมินระบบ 
(System Evaluation) องค์ประกอบที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบ 4 
องค์ประกอบ คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และข้อมูล 
ป้อนกลับ (Feedback) และผลผลิตจากระบบ ได้สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
6 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การนิเทศการสอน 2) การท างานเป็นทีม 3) การวิจัยทางการศึกษา 4) การพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากร 5) การสื่อสารและการจูงใจ และ 6) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมถึงได้
บทบาทของการนิเทศยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 4 บทบาท ได้แก่ 1) ผู้ประสานงาน 
(Coordinator) 2) ผู้ให้ค าปรึกษา (Consultant) 3) ผู้น ากลุ่ม (Group Leader) และ 4) ผู้ประเมิน 
(Evaluator) 2. ประสิทธิภาพของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งผลให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแตกต่างกัน143 

                                                             
142 จงกลนี ประยูรศุข, “สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษานครนายกตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน ,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 
เอเชีย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, 2555, 105-115. 

143 ธนาศักด์ิ ศิริปูณยนันท์ , “การพัฒนาระบบการประเมิลผลการปฏิบัติงานของ 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,” วารสารบริหารการศึกษา                     
สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่  10 ฉบับที่ 2, (กรกฎาคม – 
ธันวาคม, 2557), 157. 
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บุญเหลือ บุบผามาลา ศึกษาเรื่อง ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ี                     
ของศึกษานิ เทศก์  ส านักงานเขตพื้น ท่ี การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการ ท่ี 10                          
ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า สมรรถนะท่ีศึกษานิเทศก์ควรมีจ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้าน
บุคลิกภาพ  ได้แก่ ควรแต่งกายดี เหมาะสมถูกกาลเทศะ สุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างได้พูดจา
ไพเราะ สุภาพ อ่อนโยน การน าเสนอดีมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 2) ด้านความรู้ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
การเรียนการสอน  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร หลักสูตร การ
วิจัย การบริหาร จัดการ ศาสตร์และศิลปะของการนิเทศ การวัดผลประเมินผล โดยความรู้นั้นจะต้องรู้
รอบด้านและ รู้เฉพาะเรื่องอย่างลึกซึ้ง และกว้างขวาง 3) ด้านความคิด ควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดไกล  คิดกว้าง คิดนอกกรอบ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล 4) ด้านระดับการศึกษา ควรมี
การศึกษาระดับ ปริญญาโทขึ้นไป 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต  มีอิทธิบาท 4 มีพรหมวิหาร 4 และตรงต่อเวลา 6) ด้านหน้าท่ี ควรมีหน้าท่ีให้ค าแนะน า
ร่วม ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และน า
นโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ 7) ด้านความสามารถ ควรมีความสามารถในเรื่องการส่ือสาร การใ ช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ การเป็นผู้น า การวิจัย การมีมนุษยสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน และการ
ถ่ายทอด ความรู้และ 8) ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ควรมีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นทุ่มเท 
ตรงต่อเวลามีความเป็นกัลยาณมิตร และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน และท างานเป็นทีม ส่วนปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพล ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความรู้  ความรักในวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การใฝ่เรียนใฝ่รู้ และ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่                 
การบริหารงาน ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา การบริหารโรงเรียน             
การบริหารของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ 
โดยภาพรวม  พบว่า 1) เจตคติต่อวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 2) รางวัลและส่ิงจูงใจ 3) ภาวะผู้น า                    
การเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหาร 4) การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และ 5) นโยบายการบริหาร
แบบการกระจาย อ านาจ และตัวแบบในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ 
ประกอบด้วย 3 มิติ  ได้แก่ 1) มิติผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) มิติกระบวนการ ประกอบด้วย                 
การพัฒนาตนเอง  การปฏิบัติหน้าท่ี และการสนับสนุน 3) มิติผลผลิต คือ สมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย การนิเทศ การส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ การประสานงาน 
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การท างานเป็นทีม  การวิจัย และภาวะผู้น าทางวิชาการ144 
ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ได้ท าการวิจัยศึกษา เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความ

เป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 2. เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 
ซึ่งมีวิธีด าเนินการ 4 ระยะ คือ 1. ศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา สู่ความเป็นศึกษานิเทศก์              
มืออาชีพ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคัญจากแนวคิดของนักคิดและนักวิชาการเกี่ยวกับ 
เรื่องสมรรถนะของบุคคล การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา และสอบถามความ 
คิดเห็นของผู้รับการนิเทศ 2. สร้างกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพโดยตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกระบวนการพัฒนา 
สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพจากผู้เช่ียวชาญ 3) พัฒนาสมรรถนะ 
การนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือศึกษานิเทศก์ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1-6 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ 
เจาะจง (Purposive Sampling ) จ านวน 12 คน และ 4. การยืนยันกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
การ นิ เทศการศึกษาสู่ความเป็น ศึกษานิ เทศก์มืออาชีพด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(triangulation) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์              
มืออาชีพ เป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร แนวการสัมภาษณ์ระดับลึก (Guideline of In-depth 
Interview) แบบสอบถามความ คิดเห็นผู้รับการนิเทศ และเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการ
นิเทศการศึกษาเป็น แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะการนิเทศการศึกษา แบบสังเกตการ
นิเทศการศึกษาและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรการพัฒนา สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ีย                   
ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าดัชนีความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (Priority 
Need Index : PNI)  ผลการวิจัยพบว่า  1. สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์           
มืออาชีพ ประกอบด้วย สมรรถนะการนิเทศการศึกษา 3 ด้าน ดังนี้ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะ
ด้านทักษะ ความสามารถและสมรรถนะด้านคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์  2. กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ              
ขั้นท่ี 1 การตระหนักรู้ (Awareness) ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนา 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมมองกว้าง           

                                                             
144 บุญเหลือ บุบผามาลา, “ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่10 ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558), บทคัดย่อ. 
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คิดไกล, กิจกรรมใส่ใจการเปล่ียนแปลง, กิจกรรมแสดงแนวความคิดใหม่, และกิจกรรมปรับใช้              
ในการปฏิบัติงาน  ขั้นที่ 2 มุ่งสู่การนิเทศการศึกษาภายใต้ การปฏิบัติงาน (Under Learning on the 
job) ขั้นท่ี 3 สะท้อนวิธีปฏิบัติการนิเทศ (Reflection Supervision approach) และขั้นท่ี 4 
ประยุกต์ใช้สู่มืออาชีพ (Apply to professional) ได้รูปแบบการ พัฒนา คือ “AURA Model”                  
3. ผลการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ พบว่า                          
3.1 สมรรถนะด้านความรู้ ศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจใน สมรรถนะการนิเทศ
การศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการ พัฒนาร้อยละ 29.15   
3.2 สมรรถนะด้านทักษะความสามารถในการนิเทศการศึกษา พบว่า ศึกษานิเทศก์ สามารถสร้าง
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ ด้วยรูปแบบของตนเอง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การวิจัย 3.3  สมรรถนะด้านคุณลักษณะการนิเทศการศึกษา ซึ่งวัดได้จากการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับการนิเทศ พบว่า ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อการนิเทศการศึกษาของ ศึกษานิเทศก์
กลุ่มเป้าหมาย เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะ ความสามารถ 
และด้านความรู้ และผลการสังเกตพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา พบว่า ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการ
พัฒนามีการด าเนินงานตามขั้นตอน คือ 1. ขั้นการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้น ก าหนด
ทางเลือกและวิธีการในการแก้ปัญหา 3. ขั้นการพัฒนาส่ือ เครื่องมือ และนวัตกรรมท่ีใช้ใน การนิเทศ 
4. ขั้นการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ และ 5. ขั้นการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 4. ผลการยืนยัน
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็น ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ จากการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  ด้านข้อมูล (Data triangulation) ด้านผู้วิจัย 
(Investigator Triangulation) และด้านทฤษฎี (Theory Triangulation)พบว่า  ผู้เข้ารับการพัฒนา
สมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพมีความ คิดเห็นต่อการพัฒนาในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อ สมรรถนะการนิเทศการศึกษา 
สู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจาก

มากไปหาน้อยดังนี้  คือ ด้านคุณลักษณะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.78) ด้านทักษะความสามารถ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.63) และด้านความรู้ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( = 4.51)145  
จิรชญา อินทะจักร ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน 
และคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า การ
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์นั้น สามารถสรุปข้อเสนอแนะในภาพรวมได้ว่า ควรมุ่งเน้น

                                                             
145 ดารณีย์ พยัคฆ์กุล. “การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์

มืออาชีพ” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาผู้น าทางการศึกษาและ             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2559), บทคัดย่อ. 



  124 

ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มากกว่าการ
ติดตาม ตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ซึ่งในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษานั้น ควรควบคู่ไปกับการท า
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งหากใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง น าไปสู่การ
แก้ปัญหา ท่ีตรงจุด และเป็นระบบ ในส่วนประเด็น คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์สามารถสรุป
ข้อเสนอแนะในภาพรวม ได้ว่า ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ มั่นคงทางอารมณ์ รู้จักยอมรับจุดอ่อน
ของตัวเองและผู้อื่นและพร้อม ท่ีจะพัฒนาร่วมกัน รวมถึงรู้ จักยอมรับ และเรียนรู้ ส่ิงดีจากผู้อื่น
เช่นกัน146 

ปริญญา เฉิดจ าเริญ ศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะ            
ศึกษานิเทศก์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 
ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านสมรรถนะเฉพาะทางของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง              
3 ตัวแปร (1) ด้านการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและ
กระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การนิเทศ และการนิเทศภายใน (2) ด้านทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย มีความเข้าใจบุคคลอื่น มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างบุคคล และ                      
(3) ด้านการวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย การก าหนดประเด็นปัญหา การต้ังช่ือเรื่องท่ีจะท าวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครู 2) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ                 
ส่วนบุคคลของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัว คือ (1) ด้านบุคลิกภาพของศึกษานิเทศก์ 
ประกอบด้วย บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน (2) ด้านทักษะการส่ือสาร ประกอบด้วย               
ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางการส่ือสาร และ (3) ด้านประสบการณ์ของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ของศึกษานิ เทศก์  5 ปีลงมา และประการณ์การณ์ในการนิเทศมากกว่า 5 ปี                          
3)  อง ค์ประกอบด้านกิจกรรมการนิ เทศการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัว  คือ                      
(1) การให้ค าปรึกษาแนะน า ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลของครูผู้รับการนิเทศ การน าข้อมูล                   
มาเป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาช่วยครู การให้ค าแนะน าครูผู้รับการนิเทศเป็นรายบุคคล และการให้
ครูประเมินตนเองเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (2) การสังเกตการสอนในห้องเรียน 
ประกอบด้วย ประชุมช้ีแจงหลักการจัดขั้นเรียนท่ีดีตามเกณฑ์ให้ครูทราบ ศึกษารูปแบบการเยี่ยม               
ช้ันเรียน ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศร่วมกันก าหนดรูปแบบการเยี่ยมช้ันเรียน การสังเกตการณ์สอน              
ในห้องเรียนตามตารางการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงช้ันเรียนตามเกณฑ์                   

                                                             
146 จิรชญา อินทะจักร, “ความคาดหวังของครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการ

ปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                  
เขต 36”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 20 , พฤษภาคม – 
สิงหาคม, 2559, 49-50. 
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ท่ีก าหนด (3) การสาธิตการสอน ประกอบด้วย มีการสาธิตการสอนให้ผู้รับการนิเทศ และมีการ
ตรวจสอบผลการสอนของครูหลังจากท าการสาธิตการสอน ได้ช่วยจูงใจผู้เรียนมากน้อยเพียงใด และ                            
(4) การประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วย การจัดประชุมปฏิบัติการ การเปิดโอกาสให้ครูได้ลงมือปฏิบัติ 
การปฏิบัติโดยทุกคนมีส่วนร่วม และ 4) องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา มีตัวแปรแฝง  
4 ตัว คือ (1) คุณลักษณะของผู้เรียน ประกอบด้วย ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร                     
ทักษะการคิด ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ศาสนา ความซื่อสัตย์สุจริต การใช้ทรัพย์หรือส่ิงของอย่างคุ้มค่า สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และช่ืนชมศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (2) ความพึงพอใจ                  
ของครู ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการท างาน การยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ความไว้ใจ                   
ของศึกษานิเทศก์ เงินเดือนค่าตอบแทนท่ีได้รับ และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู (3) องค์กรแห่ง                
การเรียนรู้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อยู่ เสมอ ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นคนอื่น พัฒนางานอย่างเป็นระบบ                    
ร่วมกันปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะหรือทีม และ (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ และคะแนนผลสัมฤทธิ์รายปี147 

เสน่ห์ กรแก้ว ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. ผลการศึกษาสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีดังนี้  1.1 ผลการศึกษาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา ได้สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
สายงาน 1.1.1 ผลการศึกษาสมรรถนะหลักศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 
ได้สมรรถนะหลักแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ด้านการ
ท างานเป็นทีม ด้านการบริการท่ีดี ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.1.2 ผลการศึกษา
สมรรถนะประจ าสายงาน แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะมนุษย์สัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ 
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านภาวะผู้น า
วิชาการ ด้านโยบายและการวางแผนการศึกษา และด้านการวิจัย นวัตกรรม และ การท าผลงานทาง
วิชาการ 1.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ได้แนวทางการพัฒนาเป็นวิธีการพัฒนา 

                                                             
147 ปริญญา เฉิดจ าเริญ, “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะ 

ศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559), 170-177. 
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สมรรถนะและกระบวนการพัฒนา 1.2.1 วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ศึกษานิเทศก์ แบ่งออกวิธีการ
พัฒนาออกเป็น 2 ด้าน คือด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการพัฒนางาน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนา
ตนเอง 9 วิธี ได้แก่ การเรียนรู้สังคม เรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาเพิ่มพูนความรู้ตนเอง การฝึกปฏิบัติ
ตนเอง การก าหนดเป้าหมายชีวิต การวางแผนพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง                      
การปรับปรุงตนเอง และการประเมินตนเอง 2) ด้านการพัฒนางาน 7 วิธี ได้แก่ การศึกษานโยบาย 
ยุทธศาสตร์และทิศทางของหน่วยงานต้นสังกัด การปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบมนุษย์สัมพันธ์ การท างาน 
เป็นทีมและกระบวนการประชาธิปไตย การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ใน
การ ปฏิบัติงาน การปรับปรุงงาน การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม 1.2.2 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา (Policyand Direction of Education 
Managment) การวางแผน (Planing) การปฏิบัติ (Doing) การประเมินตรวจสอบ(Checking) การ
ปรับปรุง (Acting) และการทบทวน (Review)  

2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 2 สมรรถนะศึกษานิเทศก์ องค์ประกอบท่ี 2 วิธีการ 
พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการ พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ 
รายละเอียดดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                          
ผลการศึกษาสมรรถนะ ได้สมรรถนะแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ประจ าสายงาน ดังนี้ 1.1 ผลการศึกษาสมรรถนะหลัก ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น สมรรถนะหลัก 5 ด้าน 13 สมรรถนะ ดังนี้ 1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และ ความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 2 สมรรถนะ 6 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 1 มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการยึด
มันในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รักและศรัทธาในอาชีพ ด ารงตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และมีจริยธรรมในการท างานและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน สมรรถนะท่ี 2 
รับผิดชอบต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ สนับสนุน                  
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดริเริมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม                     
และ ส่ือสารกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจผ่านส่ือต่างๆ 1.1.2 ด้านการท างานเป็นทีม    
แบ่งออกเป็น 2 สมรรถนะ 5 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 3  สร้างความร่วมมือในทีมงาน                
แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมเรียนรู้ ให้ความร่วมมือและ
สร้างความ สัมพันธ์ในกลุ่มได้ดี และแสดงบทบาทผู้น าผู้ตามอย่างเหมาะสม สมรรถนะท่ี 4                   
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สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ รักษาและสร้างความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผู้อื่นและ เรียนรู้จิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 1.1.3 ด้านบริการท่ีดี แบ่งออกเป็น                
2 สมรรถนะ 6 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้  สมรรถนะท่ี 5 ความมุ่งมันการให้บริการแบ่งออกเป็น                          
3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ช่วยแก้ปัญหาผู้รับบริการ และปรับปรุงระบบ
การให้บริการ สมรรถนะท่ี 6 พัฒนาการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ประเมิน
ความต้องการและความสนใจของผู้รับบริการ พัฒนาระบบการให้บริการท่ีตรงกับวัตถุประสงค์                
ขององค์กร และพัฒนาวิธีการให้ค าแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพ 1.1.4 ด้านการพัฒนาตนเอง                         
แบ่งออกเป็น 4 สมรรถนะ ดังนี้ สมรรถนะท่ี 7 สร้างพลังภายในตัวเอง แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี 
ได้แก่ พยายามท างานให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย มุ่งมันและอดทนในการท างาน และมีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง สมรรถนะท่ี 8 เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 
มีวิธีการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รับผิดชอบในงานของตนเองให้เสร็จทันเวลา
อย่างมี ประสิทธิภาพ และเรียนรู้การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อขอบเขตงานของตนเอง              
สมรรถนะท่ี 9 ความสามารถในการปรับตัว แบ่งออกเป็น 5 พฤติกรรมบ่งชี ได้แก่ ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและยอมรับกระบวนการเปล่ียนแปลง และควบคุม 
ตัวเองได้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก สมรรถนะท่ี 10 ส่ังสมความรู้ และความเช่ียวชาญ               
ในงานอาชีพ แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่า ง ๆ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นด้านวิชาการในกลุ่มเพื่อนร่วมงานวิชาชีพ และแสวงหาข้อมูลย้อนกลับจากการท างาน
ของตนเองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 1.1.5 ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์                   
แบ่งออกเป็น 3 สมรรถนะ ดังนี้ สมรรถนะท่ี 11 ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น                 
3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ แสวงหาวิธีการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปรับวิธีการท างาน                  
ให้มีประสิทธิภาพ และท าผลงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สมรรถนะท่ี 12 วิเคราะห์งาน และ
แก้ปัญหา ในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ จัดล าดับความส าคัญและ
ด าเนินงาน ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และน าไปใช้ในการวางแผนหรือ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน และออกแบบระบบการท างานให้ เหมาะสมกับสมาชิกในองค์กร                     
สมรรถนะท่ี 13 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน เสนอแนะเชิงบวกและวิพากษ์วิจารณ์ในเชิง
สร้างสรรค์ 1.2 ผลการศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 9 ด้าน 28 สมรรถนะ 76 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ 1.2.1 ด้านทักษะมนุษย์
สัมพันธ์และการสร้างแรงจูงใจ แบ่งออกเป็น 3 สมรรถนะ 9 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ สมรรถนะท่ี 1 
สามารถส่ือสารและ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 
สร้างแรงจูงใจแก่ครูในการปฏิบัติงานใช้ทักษะการส่ือสารเพื่อให้การปฏิบัติงาน และด้านนิเทศ
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การศึกษาบรรลุผล สมรรถนะท่ี 2 สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร แบ่งออกเป็น                 
3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ร่วมมือกับผู้อื่นในการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ แสดงพฤติกรรม                
ท่ีเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความจริงใจ              
สมรรถนะท่ี 3 ร่วมแรงร่วมใจและใช้กระบวนการกลุ่ม แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ พัฒนา
และปรับปรุงตนเองให้ความร่วมมือและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นในองค์การได้อย่างเหมาะสม             
เป็นผู้น าผู้ตามในการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และโน้มน้าวผู้อื่นให้เห็น 
ความส าคัญและประโยชน์ของการร่วมแรงร่วมใจ 1.2.2 ด้านการนิเทศการศึกษา แบ่งออกเป็น                   
4 สมรรถนะ 11 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 4 ใช้ทักษะและเทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลาย
วิธีอย่างเป็นกัลยาณมิตร แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี , สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับการนิเทศด้วยความรักและผูกพันจริงใจ และใช้ทักษะการนิเทศรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างหลากหลายวิธี สมรรถนะท่ี 5 ประเมิน ปรับปรุง และรายงานผลการนิเทศ แบ่งออกเป็น                    
3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ จัดท ารายงานผลการนิเทศ ปรับปรุงการนิเทศ และประเมินผลการนิเทศ 
สมรรถนะท่ี 6 การนิเทศและส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ นิเทศให้ค าแนะน าแนวทางการบริหารหลักสูตร 
นิเทศให้ค าแนะน าหลักการวัดและประเมินผล และนิเทศให้ค าแนะน าหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อ                
การคิดวิเคราะห์ สมรรถนะท่ี 7 การท าให้เกิดประสิทธิผลในการนิเทศการ ศึกษาต่อผู้เรียนและ 
คุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ปรับปรุงวิธีการนิเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน สะท้อนผลความส าเร็จท่ีเกิดจากการนิเทศ 1.2.3 ด้านการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น                     
3 สมรรถนะ 9 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 8 สามารถนิเทศการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ นิเทศตรงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ นิเทศการบริหารจัดการท่ีมุ่งคุณภาพการศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือน
นโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติแก่สถานศึกษา สมรรถนะ ท่ี 9 สนับสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยี                   
ทางการศึกษาแก่สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี                
ในการส่ือสาร และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และผลิตผลงาน น าเสนอผลงานได้ด้วยตนเอง สมรรถนะท่ี 10 เพิ่มผลการปฏิบัติงานด้วยการวางแผน
และจัดระเบียบองค์กร แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ก าหนดเป้าหมายการนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน วางแผนพัฒนาตัวเอง และแผนการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลจากครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.2.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 สมรรถนะ 5 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 11 สามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรม
บ่งช้ี ได้แก่ ให้ค าปรึกษา แนะน าครูเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ ให้ค าปรึกษา 
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แนะน าด้านการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี สมรรถนะท่ี 12 นิเทศแนะน าการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ให้ค าปรึกษาแนะน าการน าหลักสูตรไป
ใช้ ให้ค าปรึกษาแนะน าครูในการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา และให้ค าปรึกษา
แนะน าการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 1.2.5 ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทางการ
ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สมรรถนะ 6 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 13 ความสามารถในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพของการนิเทศการศึกษา แบ่ งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่               
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ วิเคราะห์สรุปและรายงานผลจากการ
ประเมินคุณภาพของการนิเทศ พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการนิเทศ สมรรถนะท่ี 14 
สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนและ คุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น                          
3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ สรุปและรายงานผลการประเมินได้อย่างถูกต้อง ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลได้ถูกต้องตามแนวทางท่ีก าหนด และพัฒนารูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบัน 1.2.6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สมรรถนะ 4 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ 
สมรรถนะท่ี 15 สามารถนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา                   
ของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบ
การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และมีความรู้และความสามารถในการ
ตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สมรรถนะท่ี 16 สามารถ
บริหารงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แบ่งออกเป็น                       
2 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา และด าเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1.2.7 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ 
สมรรถนะด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 5 สมรรถนะ 15 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 
17 เสริมสร้างการท างานด้วยภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทีมงาน เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการท างาน                
เป็นทีมอ านวยความสะดวกในกิจกรรมของทีมและสร้างสรรค์งาน โดยศึกษาและใช้ยุทธศาสตร์ท่ี
เหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงงานในปัจจุบัน สมรรถนะท่ี 18 จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ                  
แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ สามารถสร้างวินัยในการบริหารเวลา จัดล าดับเวลาในการ
ท างานอย่างเหมาะสม และก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้เวลาอย่างเหมาะสม       
สมรรถนะท่ี 19 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร และการวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ ของครู
แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ให้ข้อเสนอแนะท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ            
ให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าแผนการ ด าเนินงานส าหรับการพัฒนาอาชีพ เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้งาน 
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สมรรถนะท่ี 20 การริเริ่มปฏิบัติงานและก าหนดมาตรฐานการท างาน แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี 
ได้แก่ แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ และความคิดการท างานเชิงรุก จัดท ามาตรฐานการท างานท่ีเหมาะสมกับ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ และประเมินประสิทธิภาพของการท างานตามมาตรฐาน สมรรถนะท่ี 21 
สร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงด้วยวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี 
ได้แก่ มีวิธีการท างานท่ีเป็นแบบอย่างแสดงถึงการมีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ ท าความเข้าใจ
เหตุผลความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงการท างาน และจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กร 1.2.8 ด้านนโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา แบ่งออกเป็น 
2 สมรรถนะ 4 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 22 การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีมุ่งพัฒนาผู้เรียน และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีมุ่งพัฒนา
ด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะท่ี 23 การให้ค าปรึกษา แนะน าด้านนโยบาย
และการวางแผนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์วิธีการด าเนินงานและผลการจัดการศึกษา และให้ค าปรึกษาแนะน าการวางแผนด าเนินงาน
ด้านนโยบายและการวางแผนการศึกษา 1.2.9 ด้านการวิจัย นวัตกรรมทาง การศึกษาและการท า
ผลงานทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 5 สมรรถนะ 14 พฤติกรรมบ่งช้ี ดังนี้ สมรรถนะท่ี 24 สามารถวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 
มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สมรรถนะท่ี 25 สามารถ
ให้ค าปรึกษา แนะน าการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 
พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ ให้ค าแนะน าในการท าผลงานวิชาการท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้
ค าแนะน าการเขียนเอกสารทางวิชาการท่ีสร้างสรรค์ สมรรถนะท่ี 26 สามารถประยุกต์ใช้และประเมิน
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 
พัฒนาความรู้ทักษะการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะท่ี 27 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาวิชาการของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 พฤติกรรมบ่ง ช้ี ได้แก่ น าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการจัดเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการนิเทศการศึกษา สมรรถนะท่ี 28 สามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์
วิจัย ในการพัฒนาระบบ การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 พฤติกรรมบ่งช้ี ได้แก่ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษา จัดการความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา  
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องค์ประกอบท่ี 2 วิธีการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ได้วิธีการพัฒนาสมรรถนะเป็น 2 ด้าน                   
คือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการพัฒนางาน ดังนี้ 2.1 ด้านวิธีการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 9 วิธี ได้แก่ การเรียนรู้สังคม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาเพิ่มพูน                 
ด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติตนเอง การก าหนดเป้าหมายชีวิต การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง 
การวางแผนพัฒนาตนเอง การปรับปรุงตนเอง และการประเมินตนเอง  2.2 ด้านวิธีการพัฒนางาน 
ประกอบด้วย วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 7 วิธี ได้แก่ การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการจัด
การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด การปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานเป็นทีม
และกระบวนการประชาธิปไตย การก าหนดเป้าหมายการพัฒนางาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติการ การปรับปรุงงาน การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม  

องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ได้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์
นโยบาย และทิศทางการจัดการศึกษา (Policy and Direction of Education Management) 
ได้แก่ ศึกษานโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ประเมินบริบทและ
สภาพแวดล้อมวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ทิศทางการจัดการศึกษา และ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ขั้นท่ี 2 การวางแผน (Planning) 
ได้แก่ ประชุมวางแผนการสร้างรูปแบบเทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา จัดล าดับความส าคัญของงาน ก าหนดวัน
เวลา ปฏิบัติงาน และออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติ (Doing) 
ได้แก่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีวางไว้ ใช้หลักประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในการปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า และการน าเอาทฤษฎีสู่การปฏิบัติ                 
ขั้นท่ี 4 การประเมินตรวจสอบ (Checking) ได้แก่ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประเมิน 
พัฒนาการและความก้าวหน้าของงาน ประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินความส าเร็จของงานว่า
บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตังไว้หรือไม่ ขั้นที่ 5 การปรับปรุง (Acting) ได้แก่ ปรับปรุงวิธีการ
วางแผนและกระบวนการท างาน และปรับปรุงวิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของาน ขั้นท่ี 6 การทบทวน 
(Reviewing) ได้แก่ การเปรียบเทียบผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีผ่านมา ทบทวนการพัฒนาทีมงาน                
การสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนา ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน ผลกระทบต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
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3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ผลจากการประเมินความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เป็นดังนี้  3.1 ผลการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของ
ศึกษานิเทศก์ สรุปผลการประเมินดังนี้ 3.1.1 ผลการประเมินความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้
ของสมรรถนะหลักของศึกษานิเทศก์ เป็นดังนี้ ด้านความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะหลักภาพรวม             
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด                
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ ด้านการท างานเป็นทีม                
ด้านบริการท่ีดี ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านความเป็นไปได้ของสมรรถนะหลัก            
ภาพรวมความเป็นไปได้ของสมรรถนะหลักอยู่ท่ีระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คือด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ส่วนในด้านอื่นๆ มีความเป็นไปได้
ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านบริ การท่ีดี ด้านการ
พัฒนาตนเอง และด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3.1.2 ผลการประเมินความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้
ของสมรรถนะประจ าสายงานของศึกษานิเทศก์ เป็นดังนี้ ด้านความเป็นประโยชน์ของสมรรถนะ
ประจ าสายงานศึกษานิเทศก์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ า                       
ท้ังด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทักษะมนุษย์สัมพันธ์  
และสร้างแรงจูงใจ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านประกันคุณภาพการศึกษา   
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านนโยบาย และการวางแผนการศึกษา และด้านการวิจัย นวัตกรรมทาง
การศึกษาและการท าผลงานทางวิชาการ ด้านความเป็นไปได้ของสมรรถนะประจ าสายงาน                 
ผลการประเมินในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ท่ี               
ระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทักษะมนุษย์สัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ ด้านการ
นิเทศการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านนโยบาย
และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาและ                     
การท าผลงานทางวิชาการ 3.2 ผลการประเมินวิธีการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต             
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ท่ีระดับมาก ด้านการพัฒนาตนเองมีความ
เป็นไปได้อยู่ ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการพัฒนางาน มีความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก                     
3.3 ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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มัธยมศึกษา ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 6 ขั้นตอน มีความเป็นไป 
ได้อยู่ในระดับมาก148 

สมชาย พวงโต และ พิณสุดา สิริธรังศรี ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน าทางวิชาการ
ของศึกษานิเทศก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูน า
ทาง วิ ช าก ารของ ศึกษานิ เ ทศก์  สั งกั ดส านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน                                     
มี 7 องค์ประกอบ โดยองคประกอบดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน รองลงมา คือ ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ดานการท างานเปนทีม  ดานการนิเทศ
การสอน  ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ตามล าดับ สวนดานท่ีมีคาเฉล่ีย
ต่ าสุด ไดแก ดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และในทุกดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ในสวนของสภาพปญหาของภาวะผูน าทางวิชาการของศึกษานิเทศก พบวา ศึกษานิเทศกบางคนไมมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ไมมีเทคนิคในการจูงใจใหครูมีความศรัทธา              
ในตัวศึกษานิเทศก และการท างานไมมีการประสานความรวมมือในการท างาน และมีความตองการ               
ในการพัฒนาภาวะผูน าทางวิชาการของศึกษานิเทศก ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก
มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานดานการปฏิบัติงานและดานการปฏิบัติตน 
ในสวนของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน าทางวิชาการของศึกษานิเทศก ประกอบไปดวย แนวคิดและ
หลักการ วัตถุประสงค องคประกอบภาวะผูน าทางวิชาการท่ีตองพัฒนา และกระบวนการพัฒนา
ภาวะผูน า ส าหรับกระบวนการพัฒนาประกอบดวย ศึกษาความตองการ จัดท าหลักสูตรการพัฒนา 
ด าเนินการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา149 

ษมาพร ศรีอิทยาจิต ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา: 
การวิเคราะห์ ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า  

1) ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
มี 5 องค์ประกอบหลัก และ 41 ตัวบ่งช้ี จ าแนกเป็นองค์ประกอบท่ี 1 การให้ค าปรึกษา จ านวน 12  
ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 2 การให้ความรู้และผู้น าทางวิชาการ จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 3  

                                                             
148 เสน่ห์ กรแก้ว, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน – ธันวาคม, 2559), 74-80. 

149 สมชาย พวงโต และ พิณสุดา สิริธรังศรี, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ              
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2560), 22. 
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การส่งเสริม สนับสนุน และ ประสานงาน จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 4 การก ากับ ติดตาม  
และประเมินผล จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี และองค์ประกอบท่ี 5 ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จ านวน 6                  
ตัวบ่งช้ี  

2) การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล โครงสร้างเชิงเส้นสมรรถนะการปฏิบัติงาน                 
ของ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องกัน             
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่าไคสแควร์                  
มีค่าเท่ากับ 674.86 ค่า p-value เท่ากับ 0.066 ท่ีองศาอิสระ เท่ากับ 621 ค่า GFI เท่ากับ 0.92              
ค่า AGFI เท่ากับ 0.90 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.015 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน               
อันดับท่ีหนึ่ง และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวิจัย                           
ท่ีประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 41 ตัวบ่งช้ี และองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ มีความตรงเชิงโครงสร้าง
โดยท่ีตัวบ่งช้ีรวมสมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล เกิดจาก
องค์ประกอบด้านการให้ความรู้ และผู้น าทางวิชาการเป็นอันดับแรก รองลงมาคือองค์ประกอบด้าน 
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน องค์ประกอบด้านการก ากับ ติดตาม และประเมินผล องค์ประกอบด้าน
การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน และองค์ประกอบด้านการให้ค าปรึกษา เป็นองค์ประกอบ
สุดท้าย  

3) การวิเคราะห์ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจงของตัวบ่ง ช้ี
สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล การศึกษาไปใช้ การวิเคราะห์
ความตรงเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ( r) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
คะแนนรวมรายตัวบ่งช้ีจากการประเมินสมรรถนะตนเอง กับคะแนนรวมรายตัวบ่งช้ีจากการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลของผู้ประเมิน พบว่า คะแนนรวมองค์ประกอบสมรรถนะการปฏิบัติงานของ 
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการให้ค าปรึกษา ด้านการให้ความรู้และผู้น า
ทางวิชาการ การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การก ากับติดตาม และประเมินผล และความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

การวิเคราะห์ความไวของตัวบ่งช้ีโดยการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะระหว่างศึกษานิเทศก์ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะสูงกับกลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ีย                
สมรรถนะต่ า พบว่า คะแนนเฉล่ียสมรรถนะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา                  
ในองค์ประกอบท่ี 1 ด้านการให้ค าปรึกษา องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการให้ความรู้และผู้น าทางวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน องค์ประกอบท่ี 4 การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล และองค์ประกอบท่ี 5 ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ                  
ทางสถิติท่ี ระดับ .05 
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ผลการวิเคราะห์ความไวและความเฉพาะเจาะจง ของตัวบ่งช้ีโดยการเปรียบเทียบคะแนน
สมรรถนะระหว่าง กลุ่มศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สมรรถนะสูงกับกลุ่มท่ีมีสมรรถนะต่ า ตามสูตรการค านวณความไวและความเฉพาะเจาะจง โดยใช้
ตาราง 2 X 2 พบว่า ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา มีค่าความไวระดับสูง เท่ากับ 0.85 และความเฉพาะเจาะจง เท่ากับ 0.90 โดยมี
ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างสมรรถนะการปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง150 

อรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
สรุปได้ดังนี้ 

1. การศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 13 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการท่ีดี                   
3) การท างานเป็นทีม 4) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสาร 6) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7) การส่ือสารและจูงใจ 8) การประกันคุณภาพการศึกษา 
9) การมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 10) การมีวิสัยทัศน์ 11) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 12) การนิเทศ
การศึกษา 13) คุณธรรมและจริยธรรม และวิธีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จ านวน 8 วิธี 
ได้แก่ 1) การฝึกอบรมและพัฒนา 2) การพัฒนาตนเอง 3) การพัฒนาในรูปแบบโปรแกรมต่าง ๆ                
(การนิเทศออนไลน์, การใช้โปรแกรม TEPE online, การศึกษาแบบ Learning package)                           
4) การศึกษาดูงาน 5) การศึกษาเป็นกลุ่ม 6) การประชุมสัมมนา 7) การสอนงานและการเป็นพี่เล้ียง 
และ 8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

2. ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการจ าเป็น                  

ในการพัฒนา จ านวน 10 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( = 0.24) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการส่ือสาร ( = 0.23) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ( = 0.22 ) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(= 0.21) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ( = 0.21) การมีวิสัยทัศน์ ( = 0.20) การมีภาวะผู้น า

                                                             
150 ษมาพร ศรีอิทยาจิต, “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์  

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา:                    
การวิเคราะห์ ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจง” วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 15 (มกราคม-มิถุนายน, 2561), 49-50. 
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ทางวิชาการ ( = 0.20) การส่ือสารและจูงใจ ( = 0.19) การประกันคุณภาพการศึกษา ( = 0.17) 

การท างานเป็นทีม ( = 0.16) ตามล าดับ  
3. การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จากผลการสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) ในการตรวจร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและ
หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีการด าเนินงานของรูปแบบ 4) การประเมินรูปแบบ และ 5) เงื่ อนไข
ความส าเร็จของการใช้รูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้ 3.1 แนวคิดและหลักการของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของศึกษานิ เทศก์  สังกัดส านัก งาน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินงานโดยอาศัยหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 1) หลักการส่วนร่วม                           
2) หลักการเชิงระบบ 3) หลักการคัดสรรและเลือกใช้สมรรถนะตามความต้องการจ าเป็น และ                   
4) หลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 3.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่               
1) เพื่อก าหนดสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ท่ีมีความต้องการจ าเป็นในระดับพื้นท่ีและ 2) เพื่อน าเสนอ
แนวทางการพัฒนา สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 3.3 วิธีการด าเนินงานของรูปแบบเป็นแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ โดยรวมมี 3 แนวทาง ได้แก่ การเรียนรู้จากสถานท่ีจริง การเรียนรู้
จากบุคคลอื่น และการเรียนรู้จาก ระบบหน่วยงาน 3.4 การประเมินรูปแบบโดยการประเมิน
ความสามารถของศึกษานิเทศก์ตามสมรรถนะ ท้ัง 10 สมรรถนะในด้านความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ และความพึงพอใจของศึกษานิเทศก์ต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษ านิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการประเมิน 3.5 เงื่อนไขความส าเร็จของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดั งนี้               
1) ศึกษานิเทศก์ ประเมินสมรรถนะและวิธีพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในรูปแบบอย่างจริงใจ และตามความ    
เป็นจริง 2) ศึกษานิเทศก์น าสมรรถนะและวิธีการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในรูปแบบไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง และ 3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน ารูปแบบไปใช้ในการก าหนดนโยบายและพัฒนาศึกษานิเทศก์
ต่อไป  

4. การประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ พบว่า 4.1 ความเหมาะสมโดยรวมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ใน



  137 

ระดับมากท่ีสุด ( = 4.84, S.D. = 0.19) 4.2 ความเป็นไปได้โดยรวมของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของศึกษานิ เทศก์ สั งกัด ส านัก งาน เขตพื้ น ท่ีกา ร ศึกษาประถมศึกษา ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.51, S.D. = 0.35) 4.3 ความเป็นประโยชน์โดยรวม
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.69, S.D. = 0.29)151 
เสถียรรัตน์ คงคา ศึกษาเรื่อง พจนานุกรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า  
1. สมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 53 ตัวแปร ดังนี้                               

1.1 องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะการเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic  
Leadership) ประกอบด้วย 15 ตัวแปร คือ 1) การจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล จัดให้มีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 2) การบริหารการประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์ชุมชน สร้างเครือข่ายการท างาน 3) มีการ
คาดการณ์ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาพท่ัวไปท่ีจะเกิดขึ้น วิเคราะห์รู้ จุดแข็งจุดอ่อนของ
องค์การตนเอง 4) ใช้หลักสถิติมาใช้ในการท างาน 5) การประเมินความก้าวหน้าของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การจัดการโครงการ 6) การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรท่ีปฏิบัติได้
จริงและบรรลุตาม เป้าหมายท่ีต้องการ 8) การประเมินหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรไปใช้ใน
การบริหาร การจัดการเรียนการสอน 9) การวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษา 10) มีการติดตาม 
และ ประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงเกณฑ์ 11) การประชุมนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
12) การปฏิบัติงานด้านนโยบายและการวางแผน 13) การนิเทศ PIDRE 14) การประเมินผล
ความส าเร็จของการนิเทศสถานศึกษา 15) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 1.2 องค์ประกอบท่ี 2 สมรรถนะการท างานเป็นทีม (Teamwork) ประกอบด้วย 10 ตัว
แปร คือ 1) เคารพและยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2) มีเมตตาธรรม ด้วยความรักและ ห่วงใย 
เอื้ออาทรในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน 3) ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้
ไม่มีการร้องขอ 4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ความเข้าใจด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่เปรียบเทียบด้านความรู้ ความสามารถ และ คุณลักษณะ
ต่างกัน 6) การท างานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจ เสริมสร้างความสามัคคีในทีม 7) มีความเท่ียงธรรม 
ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยเสมอภาค 8) สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นตามวัฒนธรรมองค์กร และ

                                                             
151 อรนุช ธนภัทรถิรโชติ, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารวิชาการรมยสาร                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีท่ี 16 ฉบับ 2, (พฤษภาคม-
สิงหาคม, 2561), 424-426. 
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สถานการณ์ต่าง ๆ 9) ให้การสนับสนุนให้ก าลังใจ ชมเชย ยกย่องให้เกียรติผู้อื่น เสริมแรงในโอกาสท่ี
เหมาะสม 10) ใช้หลักกัลยาณมิตร สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีภายในกลุ่มในการปฏิบัติงาน  1.3 
องค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะการส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Accumulating  Professional 
Task) ประกอบด้วย  16 ตัวแปร คือ 1) มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม นอกเหนือจาก
งานท่ีรับผิดชอบได้ 2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีท้าทายนอกเหนือจากงานประจ า รับรู้เป้าหมาย และ
ความส าเร็จของงานท่ีท า 3) เป็นแบบอย่างท่ีดี ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 4) แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในงานได้ดี 5) ปฏิบัติตนตามวินัย ให้ความส าคัญแก่คุณภาพ และ ความถูกต้อง 6) ส่งเสริม
ครูให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักปฏิบัติของศาสนา 7) เสนอแนวทาง
การปรับปรุงการบริการภายใน และภายนอกหน่วยงาน 8) มีพฤติกรรมเป็นท่ี ยอมรับภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน 9) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน มีความขยัน หมั่นเพียร ท างานตามท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบในสังคม และกฎหมาย  10) มีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกาย
ดี ถูกต้องตามกาลเทศะวางตัวให้เหมาะสม 11) ช่วยแก้ไขปัญหาท่ี เกิดขึ้นในการท างานของผู้ร่วมงาน 
เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ ๆ แก่ผู้ร่วมงาน 12) มีความรู้ในเรื่องท่ีพูดอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดในส่ิงท่ีเราไม่
แน่ใจว่าข้อมูลนั้นจะถูกต้องหรือไม่ 13) ใช้หลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์อารมณ์ ทัศนคติ ความเช่ือ   
ในการปฏิบัติงาน 14) ยอมรับวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม                  
15) มีความมุ่งมั่นต่อองค์กร มีเป้าหมายในการท างานทุกครั้ง สามารถท างานได้ตามเป้าหมายท่ี
ผู้บังคับบัญชาก าหนด 16) มีการยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบการอธิบาย 1.4 องค์ประกอบท่ี 4 
สมรรถนะการส่ือสารและจูงใจ (Communication and  Influencing) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 
1) การจัดองค์กรการนิเทศ 2) มีผลงานทางด้านงาน วิชาการ และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 3) เป็นนักส่ือสารที่ดี มีกาลเทศะ มีหลักการและเหตุผล มีความสามารถโน้มน้าวใจ
ให้ค าแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 1.5 องค์ประกอบท่ี 5 สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(Human Potential  Development) ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 1) มีความสามารถในการ                   
จัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้ การเสนอแนะวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ครู 2) มีการใช้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา 3) มีทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ ยกระดับ คุณภาพการศึกษา 4) สามารถสร้างนวัตกรรมการศึกษา                 
1.6 องค์ประกอบท่ี 6 สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ (Visioning) ประกอบด้วย 5 ตัวแปร  คือ 1) มีการ
ริเริ่มและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ กิจกรรมให้เอื้อต่อ การพัฒนาการ 
เรียนรู้ในองค์กร 2) สามารถเสนอแนะ แนะน า หรือแลกเปล่ียนวิธีการ เทคนิค ความรู้ ใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้ 3) สามารถใช้ความรู้เชิงบูรณาการไปสร้างวิสัยทัศน์ และการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกในอนาคต 4) หมั่นทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ความรู้
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ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 5) มีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย และสร้างสรรค์ มองคนเป็น วิเคราะห์            
คนเป็น  

2. พจนานุกรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด จัดเรียงหมวดหมู่ได้จ านวน 6 สมรรถนะ               
53 ตัวแปร โดยในแต่ละองค์ประกอบได้จัดเรียงสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด ตามตัวอักษร                       
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ 2.1 องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
(Academic Leadership) ประกอบด้วย 15 ตัวแปร (AL-01) การจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล 
จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (AL-02) การบริหารการประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์ชุมชน สร้างเครือข่าย
การท างาน (AL-03) มีการคาดการณ์ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาพท่ัวไปท่ีจะเกิดขึ้น วิเคราะห์
รู้จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การตนเอง (AL-04) ใช้หลักสถิติมาใช้ในการท างาน (AL-05) การประเมิน
ความก้าวหน้าของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ                 
การจัดการโครงการ (AL-06) การจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AL-07) สามารถถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร ท่ีปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ (AL-08)                
การประเมินหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรไปใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอน             
(AL-09) การวัดและประเมินผลคุณภาพ การศึกษา (AL-10) มีการติดตาม และประเมินผลงานของตน    
โดยเทียบเคียงเกณฑ์ (AL-11)  การประชุมนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงา (AL-12) การปฏิบัติงาน     
ด้านนโยบายและการวางแผน  (AL-13) การนิเทศ PIDRE (AL-14) การประเมินผลความส าเร็จของ
การนิเทศสถานศึกษา (AL-15)  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 องค์ประกอบท่ี 2 สมรรถนะการท างานเป็นทีม (Teamwork : T) ประกอบด้วย 10 ตัวแปร คือ 
(T-16) เคารพและยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (T-17) มีเมตตาธรรม ด้วยความรัก และห่วงใย 
เอื้ออาทรในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน (T-18) ให้การสนับสนุนให้ก าลังใจ ชมเชย               
ยกย่องให้เกียรติผู้อื่น เสริมแรงในโอกาสท่ีเหมาะสม (T-19) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ความเข้าใจ              
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (T-20) ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล                        
ไม่เปรียบเทียบด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่างกัน (T-21) มีการท างานเป็นทีม                    
ร่วมแรงร่วมใจ เสริมสร้างความสามัคคีในทีม (T-22) มีความเท่ียงธรรม ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน                   
โดยเสมอภาค (T-23) สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นตามวัฒนธรรมองค์กร และสถานการณ์                
ต่าง ๆ (T-24) ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ (T-25) ใช้หลัก 
กัลยาณมิตร สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีภายในกลุ่มในการปฏิบัติงาน 2.3 องค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะ             
การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Accumulating  Professional Task : APT) ประกอบด้วย                  
16 ตัวแปร คือ (APT-26) มีความรู้ ความสามารถ ในการตอบข้อซักถามนอกเหนือจากงาน              
ท่ีรับผิดชอบได้ (APT-27) มีความรับผิดชอบในงานท่ีท้าทาย นอกเหนือจากงานประจ า รับรู้เป้าหมาย 
และความส าเร็จของงานท่ีท า (APT-28) เป็นแบบอย่างท่ีดี ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน   
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(APT-29) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานได้ดี (APT-30) ปฏิบัติตนตามวินัย ให้ความส าคัญแก่คุณภาพ 
และความถูกต้อง (APT-31) ส่งเสริมครูให้เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ         
และหลักปฏิบัติของศาสนา (APT-32) เสนอแนวทางการปรับปรุง การบริการภายใน และภายนอก
หน่วยงาน (APT-33) มีพฤติกรรมเป็นท่ียอมรับภายใน และภายนอก หน่วยงาน (APT-34) การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของหน่วยงาน มีความขยันหมั่นเพียร ท างานตามท่ี ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบในสังคม และกฎหมาย (APT-35) มีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายดี ถูกต้องตามกาลเทศะ
วางตัวให้เหมาะสม (APT-36) ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างานของผู้ร่วมงาน เสนอแนะ                
ความคิดเห็นใหม่ ๆ แก่ผู้ร่วมงาน (APT-37) มีความรู้ในเรื่องท่ีพูดอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดในส่ิงท่ีเราไม่แน่ใจ
ว่าข้อมูลนั้นจะถูกต้องหรือไม่ (APT-38) ใช้หลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์ อารมณ์ ทัศนคติ ความเช่ือ 
ในการปฏิบัติงาน (APT-39) ยอมรับวิธีการท างานแบบใหม่เพื่อให้ได้ผล งานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า
เดิม (APT-40) มีความมุ่งมั่นต่อองค์กร มีเป้าหมายในการท างานทุกครั้ง สามารถท างานได้ตาม
เป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด (APT-41) มีการยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบการอธิบาย              
2.4 องค์ประกอบท่ี4 สมรรถนะการส่ือสารและจูงใจ (Communication and  Influencing : CI) 
ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ (CI-42) การจัดองค์กรการนิเทศ (CI-43) มีผลงาน ทางด้านงานวิชาการ 
และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ (CI-44) เป็นนักส่ือสาร ท่ีดี มีกาลเทศะ                
มีหลักการและเหตุผล มีความสามารถโน้มน้าวใจให้ค าแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 2.5 องค์ประกอบท่ี 
5 สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Potential  Development : HPD) 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ (HPD-45) มีความสามารถในการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้การ
เสนอแนะวิธีการพัฒนาการเรียนการสอน แก่ครู (HPD-46) มีการใช้ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ี
จ าเป็นในการนิเทศการศึกษา (HPD-47) มีทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมือ
อาชีพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา (HPD-48) สามารถสร้างนวัตกรรมการศึกษา 2.6 องค์ประกอบท่ี 6 
สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ (Visioning : V) ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ (V-49) มีการริเริ่มและพัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ กิจกรรมให้เอื้อต่อ การพัฒนาการ เรียนรู้ในองค์กร             
(V-50) สามารถเสนอแนะ แนะน า หรือแลกเปล่ียนวิธีการ เทคนิค ความรู้ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานกับ
เพื่อนร่วมงานได้ (V-51) สามารถใช้ความรู้เชิงบูรณาการไปสร้างวิสัยทัศน์ และการปฏิบัติงานเชิงรุกใน
อนาคต (V-52) หมั่นทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น (V-53) มีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย และสร้างสรรค์ มองคนเป็น วิเคราะห์คนเป็น  
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3. ผลการยืนยันพจนานุกรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด จ านวน 6 สมรรถนะ 53 ตัวแปร คือ มี
ความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์152 

สุภาพร ธรรมสอน ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ เพื่อการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้องค์ประกอบของสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills), องค์ประกอบท่ี 2 ความร่วมมือ (Collaboration), 
องค์ประกอบท่ี 3 ภาวะผู้น า (Leadership), องค์ประกอบท่ี 4 การปรับตัวได้ (Adaptability), 
องค์ประกอบท่ี 5 การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking), องค์ประกอบท่ี 6 การส่ือสาร 
(Communication), และองค์ประกอบท่ี 7 การแสวงหาข้อมูล (Seeking information) จากนั้น
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตัวบ่งช้ีสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ 7 องค์ประกอบ 21 ตัวบงช้ี ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การคิดอย่างมีเหตุผล              
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 การคิดแก้ปัญหา ตัวบงช้ีท่ี 1.3 การคิดหาค าตอบ, องค์ประกอบท่ี 2 ความร่วมมือ 
(Collaboration) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 2.1 การมีส่วนร่วม ตัวบงช้ีท่ี 2.2 การสร้างสัมพันธภาพ             
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การท างานเป็นทีม, องค์ประกอบท่ี 3 ภาวะผู้น า (Leadership) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 
3.1 การเป็นผู้น า ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การมีวิสัยทัศน์ ตัวบงช้ีท่ี 3.3 การเป็นแบบอย่างท่ีดี, องค์ประกอบท่ี 4 
การปรับตัวได้ (Adaptability) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 4.2                      
การยอมรับความแตกต่าง ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ความเป็นกัลยาณมิตร, องค์ประกอบท่ี 5 การคิดเชิง
นวัตกรรม (Innovative Thinking) ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การ
ประยุกต์ทฤษฎี ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ความทันสมัย, องค์ประกอบท่ี 6 การส่ือสาร (Communication) 
ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 6.1 การถ่ายทอดข้อมูล ตัวบงช้ีท่ี 6.2 การส่ือสาร ตัวบงช้ีท่ี 6.3 การสร้างแรง
บันดาลใจ, และองค์ประกอบท่ี 7 การแสวงหาข้อมูล (Seeking information) ประกอบด้วย              
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 การค้นคว้าข้อมูล ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การเข้าถึงข้อมูล ตัวบงช้ีท่ี 7.3 การใช้เทคโนโลยี153 

                                                             
152

 เสถียรรัตน์ คงคา, “พจนานุกรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด”,  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2562), 249-252. 

153 สุภาพร ธรรมสอน, “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”, สักทอง: วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีท่ี 26 
ฉบับท่ี 1, (มกราคม – มีนาคม, 2563), 126. 
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งานวิจยัต่างประเทศ 

จอร์ท (George) กล่าวเกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ว่า ผู้นิเทศท่ีดีนั้น ต้องมีทักษะด้านมนุษย์ 
(Human Skills) มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การมีทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual 
Skills)154 

เมอร์แนน และฟิลลิปส์ (Murnane and Philip) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ ในการนิเทศ               
ของศึกษานิเทศก์เอาไว้ว่า ศึกษานิเทศก์ท่ีมีประสบการณ์ในการนิเทศมากจะมีความละเอียดรอบคอบ              
มีความสามารถในการตัดสินใจ กล้าคิด กล้าท า และมีทักษะในการนิเทศมีความสามารถทางด้าน    
การใช้นวัตกรรมด้านการส่ือสาร จะส่งผลให้มีการจัดการ เรียนท่ีดีด้วย และศึกษานิเทศก์ท่ีประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา155 

สปีก และเฮิรซ (Speak and Hirsh) ท่ีกลาววาการพัฒนาวิชาชีพ (Professional 
Development) เปนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา                  
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในทุกดาน ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ และความรู
ดานอื่นๆ ท่ีชวยสงเสริมงานในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนา และมีสมรรถภาพในการท างาน            
ท่ีสูงขึ้น ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก การฝกอบรม การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ                 
การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การประชุม การศึกษาดวยตนเอง การรวมมือกันพัฒนางาน การรวมมือ
กันศึกษาหาความรูจากส่ือตางๆ เชน วีดิทัศน รายการทางการศึกษา เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหล่านี้ 
ชวยเพิ่มหนุนความรูประสบการณใหแกครู ใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงทางดานวิทยาการตางๆ 
โดยกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดให เพื่อใหครูมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพในการ พัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนใหมากท่ีสุด พรอมกับสงผลตอความเจริญกาวหนาในอาชีพของตนเอง156  

ริสโซ (Rizzo) ได้ศึกษามุมมองของครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับแนวคิดในการนิเทศ 
การศึกษาและติดตามผลในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างแนวคิดเกี่ยวกับงานนิเทศ               

                                                             
154 George, C.S., Supervision in Action, (3 rd. ed.), Virginia: Reston Publishing 

Company, Inc., 1982. 
155 Murnane, R. J., and B. R. Phillips, Learning by doing, vintage and 

selection: Three pieces of the puzzle relating teaching experience and teaching 
performance. Economics of Education Review, 1(4), 1998, 453–465. 

156 Speak and Hirsh, Cited by Glickman, Carl D., Gordon, Stephen P. and Ross-
Gordon, Jovita M., Supervision and Instructional Leadership: A Development 
Approach. 6th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2004, 370. 
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ในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ มีความเข้าใจในพื้นท่ีท่ีดูแล รู้จักสภาพ
ปัจจุบันและความแตกต่างของแต่ละโรงเรียน การเป็นท่ีปรึกษาท่ีไว้วางใจอย่างชาญฉลาด มีความ 
หลากหลายในการนิเทศ มีความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศ และการมีส่วนร่วมกับครู เข้าเยี่ยม 
โรงเรียนบ่อย ท าให้โรงเรียนปฏิบัติในข้อแตกต่างได้ชัดแจน และดูแลความเป็นอยู่ของครูซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการพัฒนาการนิเทศ157 

วากเนอร์ (Wagner) ท่ีกล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ควรได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
นิเทศในศตวรรษท่ี 21 คือ 1. ด้านความร่วมมือและภาวะผู้น า (Collaboration and Leadership) 
2. ด้านความเฉลียวฉลาดและปรับตัวได้ (Agility and Adaptability) และ 3. ด้านการคิดริเริ่มและ
การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Assessing and Analyzing Information)158 

โรฟ (Rohlf) กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องบทบาท
หน้าท่ี คือ การเป็นผู้น าผู้อื่น การน าท าด้วย การจูงใจเป็นนิเทศงาน ช่วยเหลือจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ           
ต่อการนิเทศงาน การตัดสินใจ การท างานเป็น ทีม ท าหน้าท่ีส่ือความหมาย การส่ือสารระหว่างคน 
การถ่ายโอนข่าวสาร ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง การสร้างข้อตกลง วัฒนธรรมองค์การ 
เป็นผู้สอนงานเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ การวางแผนตัดสินใจเทคนิควิธีการประเมินสมรรถภาพ                
เป็นผู้บริหารความขัดแย้ง การดูแลพฤติกรรม ท่ีมีปัญหาของคน159 

ชาร์ม, ยูซอฟ และ คันนัน (Sharm, Yusoft, and Kannan) ศึกษาเรื่องการนิเทศการเรียน
การสอนใน 3 ประเทศในอาเซียน พบว่า ประเด็นท่ีสามารถพัฒนาการเรียนการสอน คือ  1.การมี          
ส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา 2.ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี และบทบาท
ของผู้นิเทศในการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและควรเป็นกระบวนการร่วมกัน
ท างาน160 

                                                             
157 Rizzo, John F., “Teacher and Supervisor’s Perceptions of Current and 

Ideal Supervision and Evaluation Practices” (Dissertation University of 
Massachusetts Amherst, 2006), Accessed July 9, 2018, Available from 
http://www.lib.Umi.com/ dissertations/fullcit/3118327. 

158 Wagner, T., Educational Leadership, Journal Writing, 5(21), (January, 2008), 
7-9. 

159 Rohlf, James. William., Modern physics from a [alpha] to Z (New York:  
John Wiley, 2008). 

160 Sharm, S., Yusoft, M. & Kannan, S., Instructional Supervision in Three 
Countries, What Do the Teachers & Principal Say, 2011. 
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เซพีดา (Zepeda) ได้ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบบูรณาการกับการท างานโดยใช้รูปแบบ 
การพัฒนาวิชาชีพท่ีหลากหลาย ซึ่ งผลของการศึกษาและทดสอบ พบว่าการพัฒนาวิชาชีพ                      
แบบบูรณาการ กับการท างานโดยการร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไตร่ตรองสะท้อนคิด                
การปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ และได้ก าหนดโครงสร้างในการพัฒนาโอกาส
ในการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น การศึกษากลุ่ม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการไตร่ตรองสะท้อนคิด 
ตลอดจนมีการใช้วิธีการต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น ทีมสอนกลุ่มการสอนแบบร่วมมือ                      
การท าแบบให้ดู การโค้ช การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทาง                   
การปฏิบัติ ซึ่งท าให้ครูเกิดการพัฒนาในวิชาชีพมากกว่าการประเมินครูหรือการนิเทศการสอน                   
และข้อค้นพบส าคัญอีกประการหนึ่ง คือรูปแบบของการพัฒนาวิชาชีพในงานแบบไม่เป็นทางการ              
มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น กลุ่มวางแผนการพัฒนาหลักสูตร การประชุมสาขา โดยกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูพร้อมกับการปฏิบัติงาน รวมถึง
การพัฒนาวิชาชีพให้ครูใหม่ หรือผู้ท่ีเริ่มเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนา
วิชาชีพ คือการให้การสนับสนุนของผู้บริหาร161 

อัลมาดิ (Al-Madhi) ได้ท าการศึกษามิติการนิเทศของโรงเรียนในทรรศนะของ กระทรวง 
ศึกษาธิการซาอุดิอาระเบีย และศึกษานิเทศก์โรงเรียนประจ าเขตเมืองริยาร์ด จากการตอบ 
แบบสอบถามของศึกษานิเทศก์ 202 คน และวิเคราะห์เอกสาร ผลแสดงให้เห็นช่องว่างของ 
ศึกษานิเทศก์และการนิเทศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการ
นิเทศ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้น าการสร้างความสัมพันธ์ การคมนาคมและการประเมินผล พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน ท่ีเกี่ยวกับตัวแปร ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษา ขนาดโรงเรียน ต าแหน่งหน้าท่ี
การงานท่ีรับผิดชอบ เห็นว่าการนิเทศตามนโยบาย ไม่กระทบต่อการนิเทศ แสดงให้เห็นถึง 
กระทรวงศึกษาธิการสามารถลดช่องว่างโดยให้อิสระทางความคิดแก่การปฏิบัติงานนิเทศ162 
 

                                                             
161 Zepeda J.S., อ้างถึงใน สมาพร มณีออน. “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน

เครือขายสังคม เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 133-134. 

162 Al-Madhi, Sadd M.,The dimensions school supervision as Viewed by 
Saudi Arabia’Ministry of Education and Riyadh School District Supervisors, 
Accessed December 22, 2017, Available from http://www.umi.com/disertation/fullcit/ 
3114807. 
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สรุป 

จากการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า” ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจาก
ต ารา เอกสาร หนังสือ ข้อมูลออนไลน์ วารสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ศึกษานิเทศก์ และ
หน่วยงานต้นสังกัดมากสุด ในการหาแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์  ประกอบไปด้วย ความหมายการนิเทศการศึกษา, 
ความส าคัญการนิเทศการศึกษา, หลักการการนิเทศการศึกษา, กระบวนการการนิเทศการศึกษา, 
ทักษะการนิเทศการศึกษา, ประโยชน์การนิเทศการศึกษา, คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์, บทบาทของ
ผู้นิเทศ, มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์, จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์, รูปแบบหรือวิธีการในการ
พัฒนาวิชาชีพ, และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษานิเทศก์ใน
ทศวรรษหน้า ประกอบไปด้วย  ความหมายของสมรรถนะ, ความส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะ, 
องค์ประกอบสมรรถนะ, และประเภทของสมรรถนะ, การวิจัยเชิงอนาคต และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้ อง           
ท้ังในประเทศและทางประเทศ 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 
 

การด า เน ินการวิจ ัยครั ้ง นี ้ เป ็นการวิจ ัยอนาคต โดยใช้เทคนิคการว ิจัยอนาคต                
แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ
แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิด
สมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า  ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อให้แนวทางในการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้               
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นอย่างมีระบบ
พร้อมท้ังศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับแนวคิด หลักการท่ีเกี่ยวข้อง จาก
ต ารา เอกสารทางวิชาการ รายงาน  ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลสารสน เทศ บทความ และ
งานวิจัยต่างๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวปรึกษาอาจารย์ ท่ี
ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าในการท า โครงร่างงานวิจัย  แล้วน า เสนอภาควิชาเพื ่อเสนอขอ
อนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
ก าหนดกรอบแนวคิดเพื ่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จากนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ และสัง เคราะห์ข้อมูลด้วยพหุวิธีการ และน าเสนอผลการวิจัย 
ส าหรับรายละเอียดของการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้น ที่ 1 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ โดย ผู้วิจัยศึกษาเรื ่อง เกี ่ย วกับสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า  สัง เคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเว็บไซต์ต่าง  ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสร้างเป็น
แบบสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เ ชี่ยวชาญ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ              
ไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured Interview)  ไปสัมภาษณ์ในเรื ่องแนวทางการพัฒนา
ศึกษ านิเ ทศก ์ ส ัง ก ัด ส าน ัก ง าน เ ขตพื ้น ที ่ก า รศ ึกษ าปร ะถม ศึกษ า  ให้เ ก ิดสมร ร ถน ะ             
ท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า  
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 ขั้นท่ี 2 การใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบท่ี 1 ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญระดับนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อาจารย์มหาวิทยาลัยท่ีท าการสอนด้านการนิเทศการศึกษา และศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเช่ียวชาญ 
รวมจ านวน 21 ท่าน ตามหลักการและแนวคิดของแมคมิลแลน (Macmillan)163 แล้วน าข้อมูลท่ีได้ 
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เพื่อใช้เก็บข้อมูล EDFR รอบท่ี 2 
 ขั้นที่ 3 การใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบท่ี 2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) แล้วน า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน  (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย                
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อค าถาม จากนั้นมาวิเคราะห์หาความสอดคล้อง 
หากค่าความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกข้อ ผู้วิจัยก็จะสรุปผลงานวิจัยไว้ในขั้นนี้                
แต่ถ้ าหากค่าความสอดคล้องไม่ เป็นไปตามเกณฑ์  ผู้วิ จัยด า เนินการสร้ างเครื่ องมือและ                  
เก็บรวบรวมข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 3  

ขั้นท่ี 4 การใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR รอบท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม โดยเครื่องมือในรอบท่ี 3 จะเป็นข้อค าถามเหมือนกับรอบท่ี 2 
แต่จะมีการแสดงค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ของแต่ละรายข้อค าถามของภาพรวม และค่าน้ าหนักรายข้อของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ เ ช่ียวชาญในข้อนั้นๆ โดยในแต่ละข้อจะเพิ่ มสดมภ์ข้อ เสนอแนะหรือความคิดเห็น                   
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในกรณีท่ียังคงยืนยันค าตอบเดิม 
 
 
 
 
 
 

                                                             
163

 Macmillan, Thomas T. “The Delphi Technique.” Paper Presented at the 
annual meeting of the California Junior Colleges Associations Committee on. 
Research and Development, (May 1971): 3-5.  
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โดยรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัย สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 11  
 
 
 
 

        
 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                     
 
 
 

 
 
ภาพที่ 11 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 *หากการท า EDFR รอบท่ี 2 พบค่าความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกข้อ               
ก็จะไม่ปฏิบัติ EDFR รอบท่ี 3 

-สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 21 คน 
-สังเคราะห์ข้อมูล 
-พัฒนาเครื่องมือ EDFR (รอบที่ 2) 

ขั้นที่ 1 
การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ 

 

- สังเคราะห์ข้อมูล เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างแบบสัมภาษณ์  
 

แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured Interview) 

ขั้นที่ 2 

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

(รอบที่ 1) 

 

แบบสอบถาม EDFR (รอบที่ 2) 

กระบวนการ ข้ันตอน ผลที่ได้ 

ขั้นที่ 3 

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

(รอบที่ 2) 

-ส่งแบบสอบถาม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเดิมจ านวน 21 คน 
EDFR รอบ 2 
-วิเคราะห์ข้อมูล (Median), (Mode), 
(Interquartile Range) 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา              

ให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสม

ส าหรับทศวรรษหน้า 

ขั้นที่ 4 
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

(รอบที่ 3)* 

-ส่งแบบสอบถาม ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ/
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเดิมจ านวน 21 คน 
EDFR รอบ 3 
-วิเคราะห์ข้อมลู (Median), (Mode), 
(Interquartile Range) 
 

แนวทางการพฒันาศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาให้เกิดสมรรถนะที่

เหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยน าผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมา
จัดท ารายงานการวิจัย น าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง 
ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  ท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 1) แผนแบบการวิจัย 2) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ                       
3) ตัวแปรท่ีศึกษา 4)เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 5) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 6) การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 7) การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และ 8) สถิติท่ีใช้ในการวิจัย                 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยอนาคต โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) โดยศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental 
case study) ซึ่งแสดงด้วยแผนผัง (diagram) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
    S  หมายถึง   กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
    X  หมายถึง   ตัวแปรท่ีศึกษา  
        O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
 
ภาพที่ 12 แสดงแผนแบบการวิจัย 

   O 

 

                              

S                             X 
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ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ (July Of Experts) ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 21 คน 
สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้  
 1. ผู้บริหารระดับสูง ในกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา                 
ในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีหรือมีความเกี่ยวข้องในงานด้านการนิเทศการศึกษา                  
รวมจ านวน 5 คน 
 2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี หรือมีความเกี่ยวข้องในงานด้านการนิเทศการศึกษา 
และผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมจ านวน 5 คน 
 3. ศึกษานิเทศก์ ท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญขึ้นไป รวมจ านวน 6 คน 
 4. อาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับด้านหลักสูตร
และการนิเทศ การนิเทศและการสอน หรือท าการสอนด้านการนิเทศการศึกษา รวมจ านวน 5 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษา                      
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
ได้แก่ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน และสังกัด สถานท่ีท างาน 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ซึ่งได้จากสรุปผล
การวิเคราะห์เกี่ยวข้อง เอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า  ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญท่ี
ได้จากการสอบถามความคิดเห็น 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1.  แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้ในการท า EDFR รอบท่ี 1                          
เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน  21 คน  
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 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) ใช้ในการท า EDFR รอบท่ี 2  เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) ใช้ในการท า EDFR รอบท่ี 3 เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ  
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ส าหรับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ส าหรับการท า EDFR 
รอบท่ี 1 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire)  ส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 2 ผู้วิจัย
สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในประเด็นต่างๆ 
ในการท า EDFR รอบท่ี 1 น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  5 ระดับ ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม ในรอบ
ท่ี 2 โดยก าหนดระดับค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับ แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับมากท่ีสุด มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับ แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับมาก ค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับ แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับปานกลาง มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับ แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้าในระดับน้อย มีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับ แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับน้อยที่สุด มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
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 3.  แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) ส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 3  โดยน า
ค าตอบจากแบบสอบถามความคิดเห็นในรอบท่ี 2 แต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่า
ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile Range: Q3-Q1) แล้วน ามาสร้าง
แบบสอบถามใหม่ โดยใช้ข้อความเดียวกับแบบสอบถามรอบท่ี 2 พร้อมเพิ่มต าแหน่งค่ามัธยฐาน ค่า
ฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และต าแหน่งค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญคนนั้นๆ โดย
ให้ระบุเหตุผลในสดมภ์ ตามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีเป็นแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง ส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 1 และแบบสอบถามความคิดเห็น ส าหรับการรวบรวมข้อมูล  
ในการท า EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ผู้วิจัยน าเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบรายละเอียด หลังจากนั้นจึงน าเครื่องมือดังกล่าวไปเก็บรวบรวมข้อมูล             
กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทราบ                    
แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะ           
ท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้ 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 1 ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ เพื่อสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เพื่อทราบแนวทางการ
พัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสม
ส าหรับทศวรรษหน้า ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ คาดว่าเป็นไปได้ และหรือควรจะเป็นในอนาคต 
 2.  น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ ในทุกประเด็นท่ีกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญได้ให้ความเห็น เพื่อน าประเด็นเหล่านั้นไปสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นใช้ในการเก็บข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 2 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม พิจารณาประเมินค่าโอกาสความเป็นไปได้และหรือควร
จะเป็นประเด็นต่างๆ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
 4.  น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของค าตอบด้วยวิธีการเชิงสถิติเพื่อแสดงต าแหน่งค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าพิสัย
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ระหว่างคลอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นให้
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 3 
 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 3 ไปสอบถามด้วยตนเองกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ
กลุ่มเดิม เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้รับทราบข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ ท่ีเป็นกลุ่มรวมและเป็นค าตอบของ
ตนเอง ว่ามีความคิดเห็นเหมือนหรือความแตกต่างในแต่ละค าตอบในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
และให้แต่ละคนได้ทบทวนค าตอบของตนเองอีกครั้ง 
 6.  น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ตรวจสอบความสอดคล้องของค าตอบด้วยวิธีการเชิงสถิติ เพื่อ
แสดงต าแหน่งของค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ ท้ังนี้พิจารณา
จากค าตอบท่ีได้ว่ามีความเป็นฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ท่ี
ครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล้วหรือยัง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในทศวรรษหน้า 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเพื่อทราบแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 
โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  การวิเคราะห ์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ และการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในการท า EDFR รอบท่ี 1                   
ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 
 2.  ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า ในการท า EDFR รอบท่ี 
2 และรอบท่ี 3 ใช้การค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ์ค่าคะแนน
กลาง (Mid Point) ดังนี ้

2.1 ค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) คือ ค่ากลางของข้อมูลท่ีอยู่ตรงกลางของข้อมูล 
 ค่ามัธยฐาน 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัด 
            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาให้เกิดสมรรถนะ      
            ท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่ามัธยฐาน 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัด 
            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาให้เกิดสมรรถนะ 
            ท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับมาก 
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 ค่ามัธยฐาน 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน 
            เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสม 
            ส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัธยฐาน 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงาน 
            เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิด 
            สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับน้อย 
 ค่ามัธยฐานต่ ากว่า 1.50 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัด 
            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิด 
           สมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้าในระดับน้อยที่สุด 

2.2 ค่าฐานนิยม (Mode : Mo) คือ ค่าความถี่ของระดับคะแนนจาก 1- 5 ของแต่ละข้อ 
ระดับคะแนนใดท่ีมีค่าความถ่ีมากท่ีสุด ถือเป็นค่าฐานนิยมของข้อนั้น ในกรณีข้อใด มีความถี่สูงสุดของ
ระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนนั้นอยู่ติดกันจะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนท้ังสองเป็นฐาน
นิยมของข้อนั้น ส่วนกรณีข้อใดมีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนไม่อยู่ติดกัน
จะถือว่าระดับคะแนนท้ังสองนั้นเป็นฐานนิยมของข้อนั้น น าค่าฐานนิยมท่ีค านวณได้มาหา ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม โดยผลต่างต้องมีค่าไม่เกิน 1 จึงถือว่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อนั้นสอดคล้องกัน 

เกณฑ์ในการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค าตอบในรอบสุดท้ายของการวิจัย ในการ
พิจารณาความเป็นไปได้ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ มีความคิดเห็นในระดับใด และมีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ มาสรุปเป็นผลการวิจัย  และน าเสนอการวิเคราะห์ผลการวิจัยในรูปของค า
บรรยาย สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 
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สรุป 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ” มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ                
แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะ            
ท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ
ระดับส่วนกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีท าการ
สอนด้านการนิเทศการศึกษา และศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเช่ียวชาญ รวมจ านวน  21 ท่าน ซึ่งการท า 
EDFR รอบท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructure Interview) น าข้อมูลท่ีได้มา
สังเคราะห์และสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อใช้เก็บข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 2 แล้วน า
ข้อมูลท่ีได้จากการท า EDFR รอบท่ี 2 มาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode)                      
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) หาค่าความสอดคล้อง หากผู้เช่ียวชาญ                
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน ให้ด าเนินการเก็บข้อมูลใน EDFR รอบท่ี 3 แต่ถ้าพิจารณา                   
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญว่ามีความเป็นเอกภาพ (Homogeneity) หรือมีความสอดคล้องกัน 
(Consensus) ครอบคลุมเรื่องท่ีต้องการศึกษามากเพียงพอแล้ว ก็สามารถหยุดการท า EDFR               
เพียงแค่ในรอบท่ี 2  ไม่ต้องท า EDFR รอบท่ี 3  ซึ่งท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับ
ทศวรรษหน้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  156 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน             
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า โดยผู้วิจัย              
ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures) จากความเห็นร่วมในการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน ผ่านกระบวนการ EDFR 2 รอบ โดยรอบท่ี 1 ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ ไปสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) เพื่อหาความสอดคล้อง แล้วสรุปผลเป็นแนวทางการ
พัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสม
ส าหรับทศวรรษหน้า โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังนี้  

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า (EDFR รอบที่ 1) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า
(EDFR รอบที่ 2) 

  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า (EDFR รอบที่ 1)  

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน และผู้วิจัยสามารถ
สังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ สามารถสรุปได้ 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 1.ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์                                 
การก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ, มีการฝึกปฏิบัติน าเสนอแนวคิดการนิเทศ
และก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยเป็นไปได้และการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับ
สภาพที่เปล่ียนแปลง, และ มีการฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน / แผนงาน / โครงการ และปฏิบัติตน
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 2. ด้านการเน้นความส าเร็จในงาน ประกอบด้วย มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผน และเขียนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจด้วยวิธีการที่หลากหลาย, มีการ
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ฝึกปฏิบัติงานตามแผน ด้วยความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผน, แนะน าการสร้างหรือออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, และ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ ไข 
การปฏิบัติงานและน าไปใช้ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

 3. ด้านพัฒนาตน ประกอบด้วย มีการส่งเสริมในการสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีการต่างๆ               
ให้เกิดความรัก ความศรัทธา ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของหน้าท่ี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ,             
สร้างความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเองและหาวิธีพัฒนา
ตนเองให้เหมาะสม กับจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย, มีการฝึก
ปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียนจับใจความท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อค้นคว้ า วิเคราะห์ 
ประมวลและรวบรวมองค์ความรู้หรือศาสตร์ด้านต่างๆ มาพัฒนาตนเอง, มีการฝึกทักษะการเข้าถึง
รู้เท่าทันข่าว สารสนเทศ ส่ือ  ICT การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
พัฒนางาน 

 4. ด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย ประกอบด้วย มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์ หลักสูตร แบบเรียน ส่ือนวัตกรรม เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาประเทศ นโยบาย ด้านการศึกษาความต้องการ จุดเด่น จุดด้อย หรือ
ข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ และระเบียบ
วิธีการวิจัย ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย, มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา เช่น แบบเรียนท่ีมีคุณภาพ การเขียนเอกสารวิชาการต่างๆ และการเขียนรายงานการวิจัย
การศึกษา  

 5. ด้านความสามารถในการส่ือสาร ประกอบด้วย มีการสร้างความเข้าใจ เป้าหมายของการ
ส่ือสารและการจูงใจเพื่อการนิเทศการศึกษา ยกตัวอย่าง กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู               
มีโอกาสน าเสนอผลงาน และแสดงความสามารถ, มีการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร การพูดอธิบายการ
บรรยาย ให้ค าปรึกษา และการยกตัวอย่างเพื่อส่ือสารและต้ังค าถาม ตอบค าถามได้ ตรงประเด็น,              
มีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชาวต่างชาติ และค้นคว้าข้อมูล 
วิทยาการองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน ามาพัฒนางาน 

 6. ด้านการมีจิตสาธารณะ ประกอบด้วย มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้รับการนิเทศด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย, ส่งเสริมการแนะน าให้ความรู้ การจัดระบบการ
ให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นกัลยาณมิตร, มีการฝึก
ปฏิบัติการนิเทศ ด้วยความต้ังใจ เต็มใจ กระตือรือร้น และเสมอภาค ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี
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ในการนิเทศ, มีการฝึกการวิเคราะห์ ศึกษาผลการนิเทศ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ            
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ 

 7. ด้านการพัฒนาคน ประกอบด้วย มีการพัฒนาการฝึกทักษะการนิเทศ  ให้ค าปรึกษา                
แก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ, พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ การจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ การถอดประสบการณ์หรือบทเรียนท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือ                   
แนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อพัฒนาครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง, มีการฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
จากสถานการณ์จริง 

 8. ด้านการสร้างแนวร่วมและทีมงาน ประกอบด้วย มีการส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการในการท างานเป็นทีม และการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาชีพ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้, มีการฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม มีการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตาม ได้เหมาะสมกับบทบาท มีความ
ตระหนักรู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
และสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่น 

จากการท า EDFR รอบท่ี 1 กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ สามารถสังเคราะห์เป็นตัวแปร
ในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้าได้ดังนี้ 

1) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ มี 3 แนวทางดังนี้ 

(1) มีการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ การก าหนดวิสัยทัศน์              
ท่ีสอดคล้องกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

(2) มีการฝึกปฏิบัติน าเสนอแนวคิดการนิเทศ และก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีทันสมัย เป็นไปได้และการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับสภาพที่เปล่ียนแปลง 

(3) มีการฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน / แผนงาน / โครงการ และปฏิบัติตน             
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2) ด้านการเน้นความส าเร็จในงาน มี 4 แนวทางดังนี้ 

(1) มีการความรู้ความเข้าใจในการวางแผน และเขียนแผนปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

(2) มีการฝึกปฏิบัติงานตามแผน ด้วยความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
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(3) ส่งเสริมแนะน าการสร้างหรือออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย                  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(4) มีการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข                         
การปฏิบัติงานและน าไปใช้ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

3) ด้านการพัฒนาตน มี 4 แนวทางดังนี้ 

(1) มีการส่งเสริมในการสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดความรัก 
ความศรัทธา ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของหน้าท่ี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

(2) สร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย  
ของตนเอง และหาวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสม กับจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

(3) มีการฝึกปฏิบั ติ การฟัง พูด อ่าน เขียนจับใจความ ท้ังภาษาไทย                  
และภาษาอังกฤษ เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์  ประมวลและรวบรวมองค์ความรู้หรือศาสตร์ด้านต่างๆ               
มาพัฒนาตนเอง 

(4) มีการฝึกทักษะการเข้าถึงรู้เท่าทันข่าว สารสนเทศ ส่ือ ICT การใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

  4) ด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย มี 2 แนวทางดังนี้ 

(1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร 
แบบเรียน ส่ือนวัตกรรม เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ นโยบายด้านการศึกษา ความต้องการ จุดเด่น จุดด้อย หรือข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรค           
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ และระเบียบวิธีการวิจัยด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

(2) มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น 
แบบเรียนท่ีมีคุณภาพ การเขียนเอกสารวิชาการต่างๆ และการเขียนรายงานการวิจัยการศึกษา 

  5) ด้านความสามารถในการส่ือสาร มี 3 แนวทางดังนี้ 

(1) มีการสร้างความเข้าใจ เป้าหมายของการส่ือสารและการจูงใจ เพื่อการ
นิเทศการศึกษา ยกตัวอย่าง กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีโอกาสน าเสนอผลงาน และแสดง
ความสามารถ   
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(2) มีการฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากร การพูดอธิบาย การบรรยายให้
ค าปรึกษาและการยกตัวอย่าง เพื่อส่ือสารและต้ังค าถาม ตอบค าถามได้ ตรงประเด็น 

(3) มีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้                     
กับชาวต่างชาติและค้นคว้าข้อมูล วิทยาการองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนางาน 

6) ด้านการมีจิตสาธารณะ มี 4 แนวทางดังนี้ 

(1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับการ
นิเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

(2) ส่งเสริมแนะน าให้ความรู้ การจัดระบบการให้บริการ บนพื้นฐานของ
ข้อมูลความต้องการ ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

(3) มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศด้วยความต้ังใจ เต็มใจ กระตือรือร้น และ              
เสมอภาค ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการนิเทศ 

(4) มีการฝึกการวิเคราะห์ ศึกษาผลการนิเทศ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับ             
การนิเทศ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ 

7) ด้านการพัฒนาคน มี 4 แนวทาง ดังนี้ 

(1) มีการพัฒนาการฝึกทักษะการนิเทศ ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาในรูปแบบ
ต่างๆ 

(2) มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ การจัดกิจกรรม ในรูปแบบ
ต่างๆ การถอดประสบการณ์หรือบทเรียนท่ีมีคุณภาพ พัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี                 
เพื่อพัฒนาครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) มีการฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จากสถานการณ์จริง 

(4) มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู และ                  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

8) ด้านการสร้างแนวร่วมและทีมงาน มี 2 แนวทางดังนี้ 

(1) มีการส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ กระบวนการ ในการท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้   
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(2) มีการฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตาม ได้เหมาะสมกับบทบาท มีความตระหนักรู้และ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมกันแก้ไขปัญหา และสนับสนุน  
ให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่น 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า(EDFR 

รอบที่ 2) 

 จากข้อสรุปตัวแปรในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ท้ัง 8 ด้าน ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นเครื่องมือของ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) 
ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อค าถาม 
จากนั้นมาวิเคราะห์หาความสอดคล้องแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรอบท่ี 2 สามารถน าเสนอได้ดังรายละเอียดในตารางท่ี 9 – 16 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ด้านท่ี 1 การสร้างวิสัยทัศน์ 
 
 

ข้อ 

แนวทางการพฒันาศึกษานิเทศก์                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาให้เกดิสมรรถนะที่
เหมาะสมส าหรบัทศวรรษหนา้ 

 
มัธยฐาน 
(Mdn) 

 
ฐาน
นิยม 
(Mo) 

 
มัธยฐาน -
ฐานนยิม

(Mdn-Mo) 

 
 
 

Q1 

 
 
 

Q3 

 
พิสัย

ระหว่าง 
ควอไทล์ 
(IQR) 

 
ระดบัความ

คดิเห็น 

 
ความคดิเห็น
สอดคล้องของ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ด้านการสร้างวสิัยทศัน ์         

1 มีการส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับ
วิสัยทัศน ์ การก าหนดวิสัยทศัน์              
ที่สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2 มีการฝึกปฏิบัติน าเสนอแนวคิดการ
นิเทศ และก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย เป็นไปได้และ
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสม
กับสภาพที่เปลี่ยนแปลง 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3 มีการฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน / 
แผนงาน / โครงการ และปฏิบัติตน             
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางท่ี 9 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า   
ด้านท่ี 1 การสร้างวิสัยทัศน์ สอดคล้องกัน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  

1. มีการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ การก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ            
ท่ีรับผิดชอบ (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 1) 

2. มีการฝึกปฏิบัติน าเสนอแนวคิดการนิเทศ และก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
เป็นไปได้และการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับสภาพท่ีเปล่ียนแปลง (Mdn = 5, Mo = 5, 
Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

3. มีการฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน / แผนงาน / โครงการ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ด้านท่ี 2 การเน้นความส าเร็จในงาน 
 
 

ข้อ 

แนวทางการพฒันาศึกษานิเทศก์                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาให้เกิด
สมรรถนะที่เหมาะสมส าหรบั

ทศวรรษหน้า 

 
มัธยฐาน 
(Mdn) 

 
ฐานนยิม 

(Mo) 

 
มัธยฐาน -
ฐานนยิม

(Mdn-Mo) 

 
 
 

Q1 

 
 
 

Q3 

 
พิสัย

ระหว่าง 
ควอไทล์ 
(IQR) 

 
ระดบัความ

คดิเห็น 

 
ความคดิเห็น
สอดคล้องของ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ด้านการเน้นความส าเรจ็ในงาน         

1 มีการความรู้ความเข้าใจ ในการ
วางแผน และเขยีนแผนปฏิบัติงาน             
ให้สอดคล้อง กับนโยบายและ
ภารกิจด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2 มีการฝึกปฏิบัติงานตามแผน ด้วย
ความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ใช้
ความคดิสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3 ส่งเสริมแนะน าการสร้างหรือ
ออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบที่
หลากหลายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4 มีการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไข การปฏิบัติงานและน าไปใช้
ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงาน 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
 
จากตารางท่ี 10 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า            
ในด้านท่ี 2 การเน้นความส าเร็จในงาน สอดคล้องกัน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ 

1. มีการความรู้ความเข้าใจในการวางแผน และเขียนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้อง                      
กับนโยบายและภารกิจด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, 
IQR = 0) 

2. มีการฝึกปฏิบัติงานตามแผน ด้วยความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5,                 
IQR = 0) 

3. ส่งเสริมแนะน าการสร้างหรือออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
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4. มีการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานและ
น าไปใช้ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน (Mdn = 5, Mo = 5,                        
Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ด้านท่ี 3 การพัฒนาตน 
 
 
ข้อ 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์                     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาให้เกิดสมรรถนะที่
เหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

 
ฐานนิยม 

(Mo) 

 
มัธยฐาน -
ฐานนิยม

(Mdn-Mo) 

 
 
 

Q1 

 
 
 

Q3 

 
พิสัย

ระหว่าง 
ควอไทล์ 
(IQR) 

 
ระดับความ

คิดเห็น 

 
ความคดิเห็น
สอดคล้องของ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ด้านพฒันาตน          

1 มีการส่งเสริมในการสร้างแรงบันดาล
ใจด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดความรัก             
ความศรทัธา ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของหน้าที่ และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2 สร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง 
โดยวิธีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย  
ของตนเอง และหาวิธีพัฒนาตนเองให้
เหมาะสม กับจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3 มีการฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน 
เขียนจับใจความ ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือค้นคว้า วิเคราะห์ 
ประมวลและรวบรวมองค์ความรู้หรือ
ศาสตร์ดา้นต่างๆ  มาพัฒนาตนเอง 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4 มีการฝึกทักษะการเข้าถึงรู้เท่าทันขา่ว 
สารสนเทศ  สื่อ ICT การใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือดิจิทัล และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในการพัฒนา
งาน 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

  
จากตารางท่ี 11 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า   
ในด้านท่ี 3 การพัฒนาตน สอดคล้องกัน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  

1. มีการส่งเสริมในการสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดความรัก ความ
ศรัทธา ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของหน้าท่ี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-
Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
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2. สร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย                 
ของตนเอง และหาวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสม กับจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

3. มีการฝึกปฏิบั ติ การฟั ง พูด อ่ าน เขียนจับใจความ ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลและรวบรวมองค์ความรู้หรือศาสตร์ด้านต่างๆ มาพัฒนา
ตนเอง  (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

4. มีการฝึกทักษะการเข้าถึงรู้เท่าทันข่าว สารสนเทศ ส่ือ ICT การใช้เทคโนโลยี
เครื่องมือดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, 
Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ด้านท่ี 4 ความรู้ความสามารถในการ
วิจัย 

 
 

ข้อ 

แนวทางการพฒันา
ศึกษานิเทศก์                     

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา            

ให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสม
ส าหรบัทศวรรษหน้า 

 
มัธยฐาน 
(Mdn) 

 
ฐาน
นิยม 
(Mo) 

 
มัธยฐาน 
-ฐานนยิม
(Mdn-
Mo) 

 
 
 

Q1 

 
 
 

Q3 

 
พิสัยระหวา่ง 

ควอไทล์ 
(IQR) 

 
ระดบัความ

คดิเห็น 

ความคดิเห็น
สอดคล้องของ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ด้านความรูค้วามสามารถใน
การวจิัย 

        

1 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หลักสูตร แบบเรียน สื่อ
นวัตกรรม เอกสารประกอบการ
จัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ 
นโยบายด้านการศึกษา ความ
ต้องการ จุดเด่น จุดด้อย หรือ
ข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรค
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริม
การเขียนเอกสารวิชาการ และ
ระเบียบวิธีการวิจัยด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2 มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับ
การศึกษา เช่น แบบเรียนที่มี
คุณภาพ การเขียนเอกสาร
วิชาการต่างๆ และการเขียน
รายงานการวิจัยการศึกษา 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางท่ี 12 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า   
ในด้านท่ี 4 ความรู้ความสามารถในการวิจัย สอดคล้องกัน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  

1. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร แบบเรียน                      
ส่ือนวัตกรรม เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาประเทศ 
นโยบายด้านการศึกษา ความต้องการ จุดเด่น จุดด้อย หรือข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรคในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ และระเบียบวิธีการวิจัยด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย                
(Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
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2. มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น แบบเรียนท่ีมี
คุณภาพ การเขียนเอกสารวิชาการต่างๆ และการเขียนรายงานการวิจัยการศึกษา (Mdn = 5, Mo = 
5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ด้านท่ี 5 ความสามารถในการส่ือสาร 
 
 

ข้อ 

แนวทางการพฒันา
ศึกษานิเทศก์                     

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา            

ให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสม
ส าหรบัทศวรรษหน้า 

 
มัธย
ฐาน 

(Mdn
) 

 
ฐาน
นิยม 
(Mo) 

 
มัธยฐาน -
ฐานนยิม

(Mdn-Mo) 

 
 
 

Q1 

 
 
 

Q3 

 
พิสัยระหวา่ง 

ควอไทล์ 
(IQR) 

 
ระดบัความ

คดิเห็น 

ความคดิเห็น
สอดคล้องของ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร 

        

1 มีการสร้างความเข้าใจ 
เป้าหมายของการส่ือสารและ
การจูงใจ เพ่ือการนิเทศ
การศึกษา ยกตัวอย่าง กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมี
โอกาสน าเสนอผลงาน และ
แสดงความสามารถ 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2 มีการฝึกปฏิบัติ การเป็น
วิทยากร การพูดอธิบาย การ
บรรยายให้ค าปรึกษาและการ
ยกตัวอย่าง เพ่ือสื่อสารและตั้ง
ค าถาม ตอบค าถามได้ ตรง
ประเด็น 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3 มีการฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในส่ือสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้                     
กับชาวต่างชาตแิละค้นคว้า
ข้อมูล วิทยาการองคค์วามรู้
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนางาน 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
 

จากตารางท่ี 13 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า   
ในด้านท่ี 5 ความสามารถในการส่ือสาร สอดคล้องกันโดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  
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1. มีการสร้างความเข้าใจ เป้าหมายของการส่ือสารและการจูงใจ เพื่อการนิเทศ
การศึกษา ยกตัวอย่าง กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีโอกาสน าเสนอผลงาน และแสดง
ความสามารถ  (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

2. มีการฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากร การพูดอธิบาย การบรรยายให้ค าปรึกษาและ
การยกตัวอย่าง เพื่อส่ือสารและต้ังค าถาม ตอบค าถามได้ ตรงประเด็น (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-
Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

3. มีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชาวต่างชาติ
และค้นคว้าข้อมูล วิทยาการองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนางาน (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo  
= 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ด้านท่ี 6 การมีจิตสาธารณะ 
 
 

ข้อ 

แนวทางการพฒันาศึกษานิเทศก์                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษา ให้เกิด
สมรรถนะที่เหมาะสมส าหรบั

ทศวรรษหน้า 

 
มัธยฐาน 
(Mdn) 

 
ฐาน
นิยม 
(Mo) 

 
มัธยฐาน 
-ฐานนยิม
(Mdn-
Mo) 

 
 
 

Q1 

 
 
 

Q3 

 
พิสัยระหวา่ง 

ควอไทล์ 
(IQR) 

 
ระดบัความ

คดิเห็น 

ความคดิเห็น
สอดคล้องของ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ด้านการมีจติสาธารณะ         

1 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับการนิเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2 ส่งเสริมแนะน าให้ความรู้ การ
จัดระบบการให้บริการ บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลความต้องการ              
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
กัลยาณมิตร 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3 มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศด้วยความ
ตั้งใจ เต็มใจ กระตือรือร้น และ              
เสมอภาค ส่งเสริมการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีในการนิเทศ 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4 มีการฝึกการวิเคราะห์ ศึกษาผล
การนิเทศ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับการนิเทศ เพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 

จากตารางท่ี 14 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า   
ในด้านท่ี 6 การมีจิตสาธารณะ สอดคล้องกัน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  

1. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับการนิเทศ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

2. ส่งเสริมแนะน าให้ความรู้ การจัดระบบการให้บริการ บนพื้นฐานของข้อมูลความ
ต้องการ ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นกัลยาณมิตร (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, 
IQR = 0) 

3. มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศด้วยความต้ังใจ เต็มใจ กระตือรือร้น และเสมอภาค 
ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการนิเทศ (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=0, Q3=0,   
IQR = 0) 
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4. มีการฝึกการวิเคราะห์ ศึกษาผลการนิเทศ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับ             
การนิเทศ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=0, Q3=0, 
IQR = 0) 

 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ด้านท่ี 7 ด้านการพัฒนาคน 
 
 
ข้อ 

แนวทางการพฒันาศึกษานิเทศก์                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา  ให้เกิด
สมรรถนะที่เหมาะสมส าหรบั
ทศวรรษหน้า 

 
มัธยฐาน 
(Mdn) 

 
ฐาน
นิยม 
(Mo) 

 
มัธยฐาน 
-ฐานนยิม
(Mdn-
Mo) 

 
 
 
Q1 

 
 
 
Q3 

 
พิสัยระหวา่ง 
ควอไทล์ 
(IQR) 

 
ระดบัความ
คดิเห็น 

ความคดิเห็น
สอดคล้องของ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ด้านการพัฒนาคน         

1 มีการพัฒนาการฝึกทักษะการ
นิเทศ ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาใน
รูปแบบต่างๆ 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2 มีการพัฒนาองค์ความรูด้้านการ
จัดการความรู้ การจัดกิจกรรม              
ในรูปแบบต่างๆ การถอด
ประสบการณ์หรือบทเรียนที่มี
คุณภาพ พัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนาครู                 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3 มีการฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ จากสถานการณ์
จริง 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4 มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศติดตาม 
ประเมินผล การปฏิบัติงานของคร ู
และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนา 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 

จากตารางท่ี 15 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า   
ในด้านท่ี 7 การพัฒนาคน สอดคล้องกัน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  

1. มีการพัฒนาการฝึกทักษะการนิเทศ ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ         
(Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ การจัดกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ 
การถอดประสบการณ์หรือบทเรียนท่ีมี คุณภาพ พัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี                 
เพื่อพัฒนาครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
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3. มีการฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จากสถานการณ์จริง (Mdn = 
5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

4. มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู  และ                  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนา (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 

 
ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ด้านท่ี 8 การสร้างแนวร่วมและ
ทีมงาน 
 
 

ข้อ 

แนวทางการพฒันาศึกษานิเทศก์                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา            

ให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสม
ส าหรบัทศวรรษหน้า 

 
มัธยฐาน 
(Mdn) 

 
ฐาน
นิยม 
(Mo) 

 
มัธยฐาน -
ฐานนยิม

(Mdn-Mo) 

 
 
 

Q1 

 
 
 

Q3 

 
พิสัยระหวา่ง 

ควอไทล์ 
(IQR) 

 
ระดบัความ

คดิเห็น 

ความคดิเห็น
สอดคล้องของ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ด้านการสร้างแนวร่วมและ
ทีมงาน 

        

1 มีการส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์มี
ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ ในการท างานเป็นทีม 
และการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2 มีการฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม 
มีการพัฒนาการ  มีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น า หรือผู้ตามได้เหมาะสมกับ
บทบาทมีความตระหนักรู้และ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ของ
ตน รับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน 
ร่วมกันแก้ไขปัญหา และสนับสนุน 
ให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อ่ืน 

5 5 0 5 5 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 

จากตารางท่ี 15 ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า   
ในด้านท่ี 8 การสร้างแนวร่วมและทีมงาน สอดคล้องกัน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้   

1. มีการส่งเสริมให้ ศึกษานิ เทศก์มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ กระบวนการ ในการท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
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2. มีการฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น 
ปฏิบั ติตนเป็น ผู้น า หรือ ผู้ตาม ได้ เหมาะสมกับบทบาท มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบ                   
ในบทบาทหน้าท่ี ของตน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมกันแก้ไขปัญหา และสนับสนุน ให้ก าลังใจ 
ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่น (Mdn = 5, Mo = 5, Mdn-Mo = 0, Q1=5, Q3=5, IQR = 0) 
 
 จากการวิจัยเชิงอนาคตในเรื่องแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปแนว
ทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ จากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์แบบสอบถาม ข้อมูลความสอดคล้อง
แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า ดังรายละเอียดในตารางท่ี 9 – 16  ของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน ได้แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า จ าแนกได้ 8 ด้าน ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย 1.ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นตรงกันว่า เป็นด้าน
ท่ีส าคัญในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า เพราะเรื่องของ
มุมมองท่ีดี การมองภาพอนาคตออก เป็นส่ิงส าคัญส าหรับศึกษานิเทศก์ในปัจจุบันและอนาคต 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นว่า ส่ิงท่ีศึกษานิเทศก์พึงมี คือ ศึกษานิเทศก์ต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ถ่องแท้ สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ 
ต้องฝึกปฏิบัติการน าเสนอแนวคิดการนิเทศ และสามารถก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย
และเป็นไปได้ สามารถปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป ต้อง
ฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน / แผนงาน / โครงการ ให้เช่ียวชาญ และต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร 2. ด้านการเน้นความส าเร็จในงาน เป็นด้านท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ให้มีคุณภาพอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และต้ังใจพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็น
ว่า ศึกษานิเทศก์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนอย่างลึกซึ้ง และต้องเขียนแผนปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจด้วยวิธีการที่หลากหลายได้ จะต้องฝึกปฏิบัติงานตามแผนด้วยความ
มุ่งมั่นและกระตือรือร้น ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนด
ไว้ สามารถสร้างหรือออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และ จะต้องฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
และน าไปใช้ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ 3. ด้านพัฒนาตน               
เป็นด้านท่ีส าคัญอีกด้านหนึ่ง กล่าวคือ ศึกษานิเทศก์จะต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการ และวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นตรงกันว่า ศึกษานิเทศก์จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง
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ด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดความรัก ความศรัทธา ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของหน้าท่ี และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของตนเอง จะต้องเข้าใจการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
และหาวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสม กับจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายได้ จะต้องฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียนจับใจความท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลและรวบรวมองค์ความรู้หรือศาสตร์ด้านต่างๆ มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ต้องฝึกทักษะการเข้าถึงรู้เท่าทันข่าว สารสนเทศ ส่ือ ICT การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัล และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา 4. ด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย เป็นอีก
ด้านท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของศึกษานิเทศก์ได้อย่างชัดเจน                
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นตรงกันในด้านนี้ว่า ศึกษานิเทศก์จะต้องมี ความรู้ความ
เข้าใจ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร แบบเรียน ส่ือนวัตกรรม เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้ ต้องวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาประเทศ นโยบาย ด้านการศึกษาความต้องการ จุดเด่น จุด
ด้อย หรือข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง สามารถเขี ยนเอกสาร
วิชาการ และระเบียบวิธีการวิจัย ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายได้ จะต้องหมั่นฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น แบบเรียนท่ีมีคุณภาพ การเขียนเอกสารวิชาการต่างๆ และ
การเขียนรายงานการวิจัยการศึกษาอยู่เนื่องนิจ 5. ด้านความสามารถในการส่ือสาร เป็นด้านท่ี
ศึกษานิเทศก์ต้องความสามารถในการพูด เขียน ส่ือสารโต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ  
ตลอดจนสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยยอมรับ และคล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
ส่ือสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นตรงกันว่า ศึกษานิเทศก์ต้องเข้าใจเป้าหมายของ
การส่ือสารและการจูงใจเพื่อการนิเทศการศึกษา โดยยกตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
มีโอกาสน าเสนอผลงาน และแสดงความสามารถ จะต้องฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร การพูดอธิบาย
การบรรยายให้ค าปรึกษา และการยกตัวอย่างเพื่อส่ือสารและต้ังค าถาม ตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
และจะต้องฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชาวต่างชาติ และค้นคว้า
ข้อมูลวิทยาการองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน ามาพัฒนางาน 6. ด้านการมีจิตสาธารณะ เป็นด้านท่ีแสดงให้
เห็นถึงการให้บริการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของเพื่อนร่วมงาน บุคลากรหรือผู้รับบริการอื่นๆ 
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นตรงกันว่า ศึกษานิเทศก์ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับการนิเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถจัดระบบการ
ให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการในรูปแบบต่างๆ ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร จะต้องฝึก
ปฏิบัติการนิเทศด้วยความต้ังใจ เต็มใจ กระตือรือร้น และเสมอภาคกันโดยถ้วนท่ัว ต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีในการนิเทศ และต้องฝึกการวิเคราะห์ ศึกษาผลการนิเทศ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
การนิเทศเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ 7. ด้านการพัฒนาคน เป็นด้านท่ีส าคัญด้านหนึ่ง ในการให้
ค าปรึกษา แนะน า อบรม ช้ีแนะ ร่วมงานและช่วยแก้ปัญหาของศึกษานิเทศก์ ให้แก่เพื่อนร่วมงานและ
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ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนและให้
โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองรูปแบบต่างๆ ในด้านนี้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า 
ศึกษานิเทศก์จะต้องฝึกทักษะการนิเทศ ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ และพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการจัดการความรู้ การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการถอดประสบการณ์หรือ
บทเรียนท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อพัฒนาครู  และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง และจะต้องฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จากสถานการณ์จริง 8. ด้านการ
สร้างแนวร่วมและทีมงาน เป็นด้านท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน 
เสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมของศึกษานิเทศก์  และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับด้านนี้ว่ า 
ศึกษานิเทศก์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการในการท างาน
เป็นทีม และการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะต้องฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม 
จะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท 
ต้องตระหนักรู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา และสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่น 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า” นี้ ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวทาง         
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสม
ส าหรับทศวรรษหน้า ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน เพื่อตอบ
ค าถามของการวิจัย ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures) โดยเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ แบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังนี้  1) ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญระดับส่วนกลาง จ านวน 5 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
จ านวน 5 คน 3) อาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีท าการสอนด้านการนิเทศการศึกษา จ านวน  5 คน                
และ 4) ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเช่ียวชาญ จ านวน  6 คน โดยเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่                       
1) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้ส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 1 
และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) ใช้ส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 2 สถิติในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม 
(Mode) และค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile Range) โดยโปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ พิจารณาความสอดคล้องของค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มา
สรุปผล เป็นแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                       
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR                
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญมีความเห็น เรื่องแนวทางการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับ
ทศวรรษหน้า สอดคล้องกันทุกข้อ มีท้ังหมด 8 ด้าน สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ มี 3 แนวทางดังนี้ 1) มีการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
การก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ 2) มีการฝึกปฏิบัติน าเสนอแนวคิดการนิเทศ 
และก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย เป็นไปได้และการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับ
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สภาพท่ีเปล่ียนแปลง 3) มีการฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน / แผนงาน / โครงการ และปฏิบัติตน             
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2. ด้านการเน้นความส าเร็จในงาน มี 4 แนวทางดังนี้ 1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผน และเขียนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย                
2) มีการฝึกปฏิบัติงานตามแผน ด้วยความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน  
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 3) ส่งเสริมแนะน าการสร้างหรือออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบ                          
ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4) มีการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและน าไปใช้ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ปฏิบัติงาน 

3. ด้านการพัฒนาตน มี 4 แนวทางดังนี้ 1) มีการส่งเสริมในการสร้างแรงบันดาลใจด้วย
วิธีการต่างๆ ให้เกิดความรัก ความศรัทธา ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของหน้าท่ี และความก้าวหน้า               
ในวิชาชีพ 2) สร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  
และหาวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสม กับจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้                  
ท่ีหลากหลาย 3) มีการฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียนจับใจความ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ ประมวลและรวบรวมองค์ความรู้หรือศาสตร์ด้านต่างๆ มาพัฒนาตนเอง                 
4) มีการฝึกทักษะการเข้าถึงรู้เท่าทันข่าว สารสนเทศ ส่ือ ICT การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือดิจิทัล และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

4. ด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย มี 2 แนวทางดังนี้ 1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร แบบเรียน ส่ือนวัตกรรม เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้                
มีการวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาประเทศ นโยบายด้านการศึกษา ความต้องการ จุดเด่น จุดด้อย 
หรือข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ และระเบียบ
วิธีการวิจัยด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 2) มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา เช่น แบบเรียนท่ีมีคุณภาพ การเขียนเอกสารวิชาการต่างๆ และการเขียนรายงานการวิจัย
การศึกษา 

5. ด้านความสามารถในการส่ือสาร มี 3 แนวทางดังนี้ 1) มีการสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย
ของการส่ือสารและการจูงใจ เพื่อการนิเทศการศึกษา ยกตัวอย่าง กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน             
ให้ครูมีโอกาสน าเสนอผลงาน และแสดงความสามารถ 2) มีการฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากร การพูด
อธิบาย การบรรยายให้ค าปรึกษาและการยกตัวอย่าง เพื่อส่ือสารและต้ังค าถาม ตอบค าถามได้               
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ตรงประเด็น 3) มีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชาวต่างชาติและ
ค้นคว้าข้อมูล วิทยาการองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนางาน 

6. ด้านการมีจิตสาธารณะ มี 4 แนวทางดังนี้ 1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับการนิเทศด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 2) ส่งเสริมแนะน าให้ความรู้ การ
จัดระบบการให้บริการ บนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นกัลยาณมิตร                         
3) มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศด้วยความต้ังใจ เต็มใจ กระตือรือร้น และเสมอภาค ส่งเสริมการมี                
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการนิเทศ 4) มีการฝึกการวิเคราะห์ ศึกษาผลการนิเทศ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับการนิเทศ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ 

7. ด้านการพัฒนาคน มี 4 แนวทาง ดังนี้ 1) มีการพัฒนาการฝึกทักษะการนิเทศ  ให้
ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ 2) มีการพัฒนาอง ค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ การจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การถอดประสบการณ์หรือบทเรียนท่ีมีคุณภาพ พัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อพัฒนาครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 3) มีการฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
จากสถานการณ์จริง 4) มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

8. ด้านการสร้างแนวร่วมและทีมงาน มี 2 แนวทางดังนี้ 1) มีการส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์              
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการ ในการท างานเป็นทีม และการ
สร้าง เครือข่ายทางวิชาชีพ เพื่ อแลกเปล่ียนเรียนรู้  2) มีการ ฝึกปฏิบั ติการท างานเป็นทีม                       
มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตาม ได้เหมาะสมกับ
บทบาท มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี ของตน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ร่วมกันแก้ไขปัญหา และสนับสนุน ให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่น 

 

อภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า แนวทางในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้าท้ังหมดจ าแนกได้ 8 ด้าน              
เหตุท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะศึกษานิเทศก์นั้นเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน
คุณภาพการศึกษาในทุกระดับและทุกพื้นท่ีของประเทศ ศึกษานิเทศก์คือผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ครูนั้นมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นศึกษานิเทศก์
จึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในทุกด้าน และส่ิงท่ีส าคัญคือ ศึกษานิเทศก์จะต้องหมั่นพัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ดังแนวทางการพัฒนาในข้อค้นพบของ
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การวิจัยในครั้งนี้ อันประกอบไปด้วยท้ังหมด 8 ด้าน คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ด้านการเน้น
ความส าเร็จในงาน ด้านพัฒนาตน ด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย ด้านความสามารถในการ
ส่ือสาร ด้านการมีจิตสาธารณะ ด้านการพัฒนาคน และด้านการสร้างแนวร่วมและทีมงาน                        
ซึ่งสอดคล้อง วากเนอร์ (Wagner) ท่ีกล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ควรได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การนิเทศในศตวรรษท่ี 21 คือ 1. ด้านความร่วมมือและภาวะผู้น า  (Collaboration and 
Leadership) 2. ด้านความเฉลียวฉลาดและปรับตัวได้ (Agility and Adaptability) และ 3. ด้านการ
คิดริเริ่มและการเข้าถึงข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูล (Assessing and Analyzing Information) 
เช่นเดียวกับ โรฟ (Rohlf) กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่อง
บทบาทหน้าท่ี คือ การเป็นผู้น าผู้อื่น การน าท าด้วย การจูงใจเป็นนิเทศงานช่วยเหลือจัดส่ิงแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการนิเทศงาน การตัดสินใจ การท างานเป็น ทีม ท าหน้าท่ีส่ือความหมาย การส่ือสารระหว่าง
คน การถ่ายโอนข่าวสาร ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง การสร้างข้อตกลง วัฒนธรรม
องค์การ เป็นผู้สอนงานเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ การวางแผนตัดสินใจเทคนิควิธีการประเมินสมรรถภาพ
เป็นผู้บริหารความขัดแย้ง การดูแลพฤติกรรม ท่ีมีปัญหาของคน ซึ่งสอดคล้องกับ จอร์ท (George) 
กล่าวเกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ว่า ผู้นิเทศท่ีดีนั้น ต้องมีทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) มาเป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือ การมีทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ขณะท่ี สปีก และเฮิรซ 
(Speak and Hirsh) กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาว่า การพัฒนา
วิชาชีพ (Professional Development) ว่า เปนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในทุกดาน ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
และความรูดานอื่นๆ ท่ีชวยสงเสริมงานในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนา และมีสมรรถภาพในการ
ท างานท่ีสูงขึ้น ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก การฝกอบรม การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ                 
การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การประชุม การศึกษาดวยตนเอง การรวมมือกันพัฒนางาน การรวมมือ
กันศึกษาหาความรูจากส่ือตางๆ เชน วีดิทัศน รายการทางการศึกษา เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหล่านี้ 
ชวยเพิ่มหนุนความรูประสบการณใหแกครู ใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงทางดานวิทยาการตางๆ 
โดยกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดให เพื่อใหครูมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพในการ พัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนใหมากท่ีสุด พรอมกับสงผลตอความเจริญกาวหนาในอาชีพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ       
มาเรียม นิลพันธ์ ท่ีได้ท าการประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบกิจกรรม การพัฒนา
นิเทศแนวใหม ผลการวิจัยพบวา 1. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถตาม
สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ คือ มีความร ูความเข้าใจ และความสามารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย ส่ือและเทคโนโลยี มี
ความสามารถในการใหความรู และเสริมสรางความเขาใจในการใหค าปรึกษา ชวยเหลือ แนะน า 
ก ากับติดตามงาน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพ
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ครู เพื่อขยายผลสูนักเรียนใหมีคุณภาพ เปนผูประสานขยายผลและถายทอดความรูเชิงทฤษฎี สูการ
ปฏิบัติ เปนผูวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา                  
มีความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การส่ือสาร และ
ท างานเปนทีม  2. สมรรถนะของศึกษานิเทศก ดานการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาอยูในระดับปานกลาง 
และสามารถต้ังช่ือเรื่องงานวิจัยได้อยู่ในระดับสูง งานวิจัยส่วนใหญ่ใชวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methods) ร่วมกับวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ
เข้าไปเสริมวิธีการเชิงปริมาณ  สมรรถนะด้านการเขียนแผน พัฒนาตนเอง มีคุณภาพอยูในระดับมาก 
และเขียนไดสอดคลองกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และความสามารถในการท าวิจัย และสวนใหญ ใช
วิธีการพัฒนาโดยการอบรม ดานแผนด าเนินการนิเทศ พบวาสวนใหญใหความรูแกครูในเรื่องของแนว                  
การจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ ใชวิธีการนิเทศตามวงจร PDCA และ PIDRE และ
กัลยาณมิตรนิเทศ 3. คุณลักษณะของศึกษานิเทศก พบวา ศึกษานิเทศกมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคคือ                       
1) มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ าอยูในระดับปริญญาโท 2) มีบุคลิกความเปนนักวิชาการและมีความเปนผูน า  
3) เคยมีประสบการณในการสอน หรือ เคยเปนผูบริหารสถานศึกษามากอน 4) มีความเขาใจการจัด
การศึกษาตามหลักการเรียนรู และมีความเขาใจนโยบายของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   5) มีความรูดานการนิเทศการศึกษา การท าวิจัยเชิงปริมาณ และนวัตกรรมการศึกษา 6) มี
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 7) มีจิตอาสา และมีความเปนกัลยาณมิตร คุณลักษณะท่ีควร
ปรับปรุงคือ 1) ความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ 2) ความช านาญเฉพาะกลุมสาระวิชา                      
3) ความเช่ียวชาญในดานการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรม                
การนิเทศ พบวา 1) ศึกษานิเทศกไปนิเทศตามโรงเรียนโดยเฉล่ียภาคเรียนละ 2 ครั้ง 2) ศึกษานิเทศก
เปนผูน านโยบายจาก ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู โรงเรียน 3) ศึกษานิเทศกเปน 
ผู้จัดการฝึกอบรมในการพัฒนาครู 4) ศึกษานิเทศกมีพฤติกรรมการนิเทศดวยหลักกัลยาณมิตร                    
4. รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองบริบทของ 
แต ละเขตพื้นท่ี ควรเป็นรูปธรรม โดยใช้การนิเทศแบบบริบทเป็นฐาน (Context based 
Supervision) และการนิเทศแบบวิจัยเป็นฐาน (Research based Supervision) โดยมีกระบวนการ
นิเทศการศึกษาประกอบดวย 1) วิจัยตามบริบท (Research by Context) 2) รวมวางแผน 
(Planning) 3) รวมด าาเนินการ (Doing) 4) รวมสะทอนกลับ (Reflecting) 5) รวมประเมนิผล 
(Evaluating) และ 6) ร่วมปรับปรุงและพัฒนา (Improving and Developing) โดยมีการประชุมให
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Workshop) ในทุกขั้นตอนของการนิเทศและคุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศก์ท่ีพึงประสงค์หรือมืออาชีพ คือควรเป็นผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ (Coach) เป็นพี่เล้ียง 
(Mentor) เป็นผู้วิจัย (Researcher) เป็นผู้พัฒนา (Developer) ศึกษานิเทศกท่ีพึงประสงคควรจะมี
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ลักษณะ9Cs9Ts9Ss เปนผูท่ีมีความรูแบบ 9Cs คือ มีความสามารถแบบ 9Ts และ มีบุคลิกลักษณะ
แบบ 9Ss ดังนี้ ดานความรู 9Cs; COVER, CLEAR, CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, 
CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT ด้านความสามารถ 9Ts; TARGET, TRANSFER, 
TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND, TEACHER OF TEACHERS 
ดานบุคลิกลักษณะ 9Ss; SMART, SMILE, SMALL, SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING, SERVICE 
MIND, STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP ขณะท่ี จงกลนี ประยูรศุข ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ตามทัศนะของผู้บริหาร
และครูผู้สอน พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์มี 9 ด้าน ได้แก่ 1) การนิเทศ
การศึกษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 4) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 5) การบริหารจัดการศึกษา 6) การวิจัยทางการศึกษา 7) กลวิธีถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ 8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 9) คุณธรรม
และ จริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ การวิจัย ตลอดจนส่งเสริมเพื่อ 
พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธนาศักด์ิ ศิริปูณยนันท์ ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมิลผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1. การพัฒนาระบบการประเมินงานของศึกษานิเทศก์ โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาระบบตามองค์ประกอบการพัฒนาระบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ระบบ (System Analysis and Symthesis)  2) การออกแบบระบบ (System 
Design) 3) การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ (System Verification  and Improvement) 4) การ
น าระบบไปใช้ (System Implementation) และ 5) การประเมินระบบ (System Evaluation) 
องค์ประกอบท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบ 4 องค์ประกอบ คือ ปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และข้อมูล ป้อนกลับ (Feedback) และ
ผลผลิตจากระบบ ได้สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 6 สมรรถนะ ได้แก่ 1) 
การนิเทศการสอน 2) การท างานเป็นทีม 3) การวิจัยทางการศึกษา 4) การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร 
5) การส่ือสารและการจูงใจ และ 6) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมถึงได้บทบาทของการนิเทศ
ยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 4 บทบาท ได้แก่ 1) ผู้ประสานงาน (Coordinator) 2) ผู้ให้
ค าปรึกษา (Consultant) 3) ผู้น ากลุ่ม (Group Leader) และ 4) ผู้ประเมิน (Evaluator) 2. 
ประสิทธิภาพของระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานของศึกษานิ เทศก์  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งผลให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานท้ังก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเหลือ บุบผา
มาลา ได้ศึกษาเรื่อง ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการท่ี10 ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า สมรรถนะท่ี
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ศึกษานิเทศก์ควรมีจ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ  ได้แก่ ควรแต่งกายดี เหมาะสมถูก
กาลเทศะ สุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างได้พูดจาไพเราะ สุภาพ อ่อนโยน การน าเสนอดีมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย 2) ด้านความรู้ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี การเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน การใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร หลักสูตร การวิจัย การบริหาร จัดการ ศาสตร์และศิลปะของการ
นิเทศ การวัดผลประเมินผล โดยความรู้นั้นจะต้องรู้รอบด้านและ รู้เฉพาะเรื่องอย่างลึกซึ้ง แ ละ
กว้างขวาง 3) ด้านความคิด ควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไกล คิดกว้าง คิดนอกกรอบ คิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล 4) ด้านระดับการศึกษา ควรมีการศึกษาระดับ ปริญญาโทขึ้นไป 5) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ควรเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีอิทธิบาท 4 มีพรหม
วิหาร 4 และตรงต่อเวลา 6) ด้านหน้าท่ี ควรมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าร่วม ในการวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนของโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และน านโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ 7) ด้าน
ความสามารถ ควรมีความสามารถในเรื่องการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การเป็นผู้น า การ
วิจัย การมีมนุษยสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอด ความรู้และ 8) ด้านพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน ควรมีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นทุ่มเท ตรงต่อเวลามีความเป็นกัลยาณมิตร และ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน และท างานเป็นทีม ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความรู้  ความรักในวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ การใฝ่เรียนใฝ่รู้ และ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การบริหารงาน ของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา การบริหารโรงเรียน การบริหารของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ โดยภาพรวม  พบว่า 1) เจตคติต่อวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ 2) รางวัลและส่ิงจูงใจ 3) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ ผู้บริหาร 4) การสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และ 5) นโยบายการบริหารแบบการกระจาย อ านาจ และตัวแบบในการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 3 มิติ  ได้แก่ 1) มิติผู้เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) มิติกระบวนการ ประกอบด้วย การพัฒนาตนเอง  การปฏิบัติหน้าท่ี และการ
สนับสนุน 3) มิติผลผลิต คือ สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย การนิเทศ 
การส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ การประสานงาน การท างานเป็นทีม การวิจัย และภาวะผู้น าทาง
วิชาการ และสอดคล้องกับ ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ได้ท าการวิจัยศึกษา เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะการ
นิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะการนิเทศการศึกษา
สู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ประกอบด้วย สมรรถนะการนิเทศการศึกษา 3 ด้าน ดังนี้ 
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะความสามารถ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศก์ 2. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การตระหนักรู้ (Awareness) ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนา 4 
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กิจกรรม คือ กิจกรรมมองกว้างคิดไกล, กิจกรรมใส่ใจการเปล่ียนแปลง, กิจกรรมแสดงแนวความคิด
ใหม่, และกิจกรรมปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ขั้นท่ี 2 มุ่งสู่การนิเทศการศึกษาภายใต้ การปฏิบัติงาน 
(Under Learning on the job) ขั้นท่ี 3 สะท้อนวิธีปฏิบัติการนิเทศ (Reflection Supervision 
approach) และขั้นที่ 4 ประยุกต์ใช้สู่มืออาชีพ (Apply to professional) ได้รูปแบบการ พัฒนา คือ 
“AURA Model” นอกจากนี้ จิรชญา อินทะจักร ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์นั้ น สามารถสรุป
ข้อเสนอแนะในภาพรวมได้ว่า ควรมุ่งเน้นในการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา สถานศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มากกว่าการติดตาม ตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ซึ่งในการปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษานั้น ควรควบคู่ไปกับการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งหากใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จะสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง น าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีตรงจุดและเป็นระบบ ในส่วนประเด็น คุณลักษณะ
ของศึกษานิเทศก์สามารถสรุปข้อเสนอแนะในภาพรวม ได้ว่า ควรมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความ มั่นคง
ทางอารมณ์ รู้จักยอมรับจุดอ่อนของตัวเองและผู้อื่นและพร้อมท่ีจะพัฒนาร่วมกัน รวมถึงรู้จักยอมรับ 
และเรียนรู้ ส่ิงดีจากผู้อื่นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ปริญญา เฉิดจ าเริญ ท่ีศึกษาเรื่อง รูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของสมรรถนะศึกษานิเทศก์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่าสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านสมรรถนะเฉพาะทาง
ของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร (1) ด้านการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 
หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การนิเทศ และการนิเทศภายใน 
(2) ด้านทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ ประกอบด้วย มีความเข้าใจบุ คคลอื่น มีบุคลิกภาพท่ีดี มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล (3) ด้านการวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย การก าหนดประเด็น
ปัญหา การต้ังช่ือเรื่องท่ีจะท าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครู 2) 
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัว คือ (1) 
ด้านบุคลิกภาพของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน (2) ด้าน
ทักษะการส่ือสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และช่องทางการส่ือสาร และ (3) ด้าน
ประสบการณ์ของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ประสบการณ์ของศึกษานิเทศก์ 5 ปีลงมา และประ
การณ์การณ์ในการนิเทศมากกว่า 5 ปี 3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรแฝง 4 ตัว คือ (1) การให้ค าปรึกษาแนะน า ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลของครูผู้รับการ
นิเทศ การน าข้อมูลมาเป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาช่วยครู การให้ค าแนะน าครูผู้รับการนิเทศเป็น
รายบุคคล และการให้ครูประเมินตนเองเพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (2) การสังเกต
การสอนในห้องเรียน ประกอบด้วย ประชุมช้ีแจงหลักการจัดขั้นเรียนท่ีดีตามเกณฑ์ให้ครูทราบ ศึกษา
รูปแบบการเยี่ยมช้ันเรียน ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศร่วมกันก าหนดรูปแบบการเยี่ยมช้ันเรียน การ
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สังเกตการณ์สอนในห้องเรียนตามตารางการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงช้ัน
เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (3) การสาธิตการสอน ประกอบด้วย มีการสาธิตการสอนให้ผู้รับการนิเทศ 
และมีการตรวจสอบผลการสอนของครูหลังจากท าการสาธิตการสอน ได้ช่วยจูงใจผู้เรียนมากน้อย
เพียงใด และ(4) การประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วย การจัดประชุมปฏิบัติการ การเปิดโอกาสให้ครู
ได้ลงมือปฏิบัติ การปฏิบัติโดยทุกคนมีส่วนร่วม และ 4) องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา 
มีตัวแปรแฝง  4 ตัว คือ (1) คุณลักษณะของผู้เรียน ประกอบด้วย ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตรทักษะการคิด ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมศาสนา ความซื่อสัตย์สุจริต การใช้ทรัพย์หรือส่ิงของอย่างคุ้มค่า สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
กาย สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และช่ืนชมศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (2) ความพึงพอใจ
ของครู ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการท างาน การยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ความไว้ใจของ
ศึกษานิเทศก์ เงินเดือนค่าตอบแทนท่ีได้รับ และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู (3) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นคนอื่น พัฒนางานอย่างเป็นระบบ ร่วมกันปฏิบัติงานเป็น
หมู่คณะหรือทีม และ (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ และคะแนนผลสัมฤทธิ์รายปี ซึ่งสอดคล้องกับ เสน่ห์ กรแก้ว ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า 
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ได้สมรรถนะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะหลักแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการบริการท่ีดี ด้านการ
พัฒนาตนเอง และด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะประจ าสายงาน แบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะ
มนุษย์สัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านโยบายและการวางแผนการศึกษา และด้านการ
วิจัย นวัตกรรม และ การท าผลงานทางวิชาการ ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ได้
แนวทางการพัฒนาเป็นวิธีการพัฒนา สมรรถนะและกระบวนการพัฒนา 1. วิธีการพัฒนาสมรรถนะ 
ศึกษานิเทศก์ แบ่งออกวิธีการพัฒนาออกเป็น 2 ด้าน คือด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการพัฒนา
งาน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาตนเอง 9 วิธี ได้แก่ การเรียนรู้สังคม เรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้ตนเอง การฝึกปฏิบัติตนเอง การก าหนดเป้าหมายชีวิต การวางแผนพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง การปรับปรุงตนเอง และการประเมินตนเอง 2) ด้านการพัฒนางาน 7 วิธี 
ได้แก่ การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางของหน่วยงานต้นสังกัด การปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบ
มนุษย์สัมพันธ์ การท างาน เป็นทีมและกระบวนการประชาธิปไตย การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการ ปฏิบัติงาน การปรับปรุงงาน การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 2. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน คือ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา (Policyand Direction of 
Education Managment) การวางแผน (Planing) การปฏิบัติ (Doing) การประเมินตรวจสอบ
(Checking) การปรับปรุง (Acting) และการทบทวน (Review) ซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย พวงโต และ 
พิณสุดา สิริธรังศรี ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน าทางวิชาการของศึกษานิเทศก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว า ภาวะผูน าทางวิชาการของ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี 7 องค์ประกอบ โดยองคประกอ
บดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ ดานการสงเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ ดานการท างานเปนทีม ดานการนิเทศการสอน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดาน
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามล าดับ สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ าสุด ไดแก ดานการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู และในทุกดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ในสวนของสภาพปญหาของภาวะผูน า
ทางวิชาการของศึกษานิเทศก พบวา ศึกษานิเทศกบางคนไมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย ไมมีเทคนิคในการจูงใจใหครูมีความศรัทธาในตัวศึกษานิเทศก และการท างานไม
มีการประสานความรวมมือในการท างาน และมีความตองการในการพัฒนาภาวะผูน าทางวิชาการของ
ศึกษานิเทศก ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติตน ในสวนของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน าทาง
วิชาการของศึกษานิเทศก ประกอบไปดวย แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค องคประกอบภาวะผูน า
ทางวิชาการท่ีตองพัฒนา และกระบวนการพัฒนาภาวะผูน า ส าหรับกระบวนการพัฒนาประกอบดวย 
ศึกษาความตองการ จัดท าหลักสูตรการพัฒนา ด าเนินการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ษมาพร ศรีอิทยาจิต ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา: การวิเคราะห์ ความตรงเชิงประจักษ์ ความไว และความเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัย
พบว่า ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มี 5 
องค์ประกอบหลัก และ 41 ตัวบ่งช้ี จ าแนกเป็นองค์ประกอบท่ี 1 การให้ค าปรึกษา จ านวน 12 ตัว
บ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 2 การให้ความรู้และผู้น าทางวิชาการ จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 3 การ
ส่งเสริม สนับสนุน และ ประสานงาน จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 4 การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี และองค์ประกอบท่ี 5 ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจ านวน6 ตัวบ่งช้ี ซึ่ง
สอดคล้องกับอรนุช ธนภัทรถิรโชติ ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า สมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้
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ดังนี้ 1. การศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 13 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการท่ีดี                   
3) การท างานเป็นทีม 4) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสาร 6) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7) การส่ือสารและจูงใจ 8) การประกันคุณภาพการศึกษา 
9) การมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 10) การมีวิสัยทัศน์ 11) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 12) การนิเทศ
การศึกษา 13) คุณธรรมและจริยธรรม และวิธีการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จ านวน 8 วิธี 
ได้แก่ 1) การฝึกอบรมและพัฒนา 2) การพัฒนาตนเอง 3) การพัฒนาในรูปแบบโปรแกรมต่าง ๆ                
(การนิเทศออนไลน์, การใช้โปรแกรม TEPE online, การศึกษาแบบ Learning package)                           
4) การศึกษาดูงาน 5) การศึกษาเป็นกลุ่ม 6) การประชุมสัมมนา 7) การสอนงานและการเป็นพี่เล้ียง 
และ 8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เสถียรรัตน์ คงคา ศึกษาเรื่อง 
พจนานุกรมสมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะศึกษานิเทศก์จังหวัด 
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 53 ตัวแปร ดังนี้ 1 องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
(Academic Leadership) ประกอบด้วย 15 ตัวแปร คือ 1) การจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล                
จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การบริหารการประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์ชุมชน สร้างเครือข่ายการ
ท างาน 3) มีการคาดการณ์ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาพท่ัวไปท่ีจะเกิดขึ้น วิเคราะห์รู้จุดแข็ง
จุดอ่อนขององค์การตนเอง 4) ใช้หลักสถิติมาใช้ในการท างาน 5) การประเมินความก้าวหน้าของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การจัดการโครงการ               
6) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ท่ีปฏิบัติได้จริงและบรรลุตาม เป้าหมายท่ีต้องการ 8) การประเมินหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร              
น าหลักสูตรไปใช้ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 9) การวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
10) มีการติดตาม และ ประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงเกณฑ์ 11) การประชุมนิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงาน 12) การปฏิบัติงานด้านนโยบายและการวางแผน 13) การนิเทศ PIDRE 14)                     
การประเมินผลความส าเร็จของการนิเทศสถานศึกษา 15) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2 องค์ประกอบท่ี 2 สมรรถนะการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
ประกอบด้วย 10 ตัวแปร คือ 1) เคารพและยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2) มีเมตตาธรรม                  
ด้วยความรักและ ห่วงใย เอื้ออาทรในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน 3) ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความเข้าใจด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 5) ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่เปรียบเทียบด้านความรู้ 
ความสามารถ และ คุณลักษณะต่างกัน 6) การท างานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจ เสริมสร้างความสามัคคี
ในทีม 7) มีความเท่ียงธรรม ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยเสมอภาค 8) สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น
ตามวัฒนธรรมองค์กร และสถานการณ์ต่าง ๆ 9) ให้การสนับสนุนให้ก าลังใจ ชมเชย ยกย่องให้เกียรติ
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ผู้อื่น เสริมแรงในโอกาสท่ีเหมาะสม 10) ใช้หลักกัลยาณมิตร สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีภายในกลุ่มในการ
ปฏิบัติงาน 1.3 องค์ประกอบท่ี 3 สมรรถนะการส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Accumulating  
Professional Task) ประกอบด้วย  16 ตัวแปร คือ 1) มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 
นอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบได้ 2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีท้าทายนอกเหนือจากงานประจ า รับรู้
เป้าหมาย และความส าเร็จของงานท่ีท า 3) เป็นแบบอย่างท่ีดี ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  
4) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานได้ดี 5) ปฏิบัติตนตามวินัย ให้ความส าคัญแก่คุณภาพ และ ความ
ถูกต้อง 6) ส่งเสริมครูให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักปฏิบัติของศาสนา 
7) เสนอแนวทางการปรับปรุงการบริการภายใน และภายนอกหน่วยงาน 8) มีพฤติกรรมเป็นท่ี 
ยอมรับภายใน และภายนอกหน่วยงาน 9) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน มีความขยัน             
หมั่นเพียร ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบในสังคม และกฎหมาย                 
10) มีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายดี ถูกต้องตามกาลเทศะวางตัวให้เหมาะสม 11) ช่วยแก้ไขปัญหาท่ี 
เกิดขึ้นในการท างานของผู้ร่วมงาน เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ ๆ แก่ผู้ร่วมงาน 12) มีความรู้ในเรื่องท่ี
พูดอย่างลึกซึ้ง ไม่พูดในส่ิงท่ีเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นจะถูกต้องหรือไม่ 13) ใช้หลักจิตวิทยาในการ
วิเคราะห์อารมณ์ ทัศนคติ ความเช่ือในการปฏิบัติงาน 14) ยอมรับวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อให้ได้
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 15) มีความมุ่งมั่นต่อองค์กร มีเป้าหมายในการท างานทุกครั้ง 
สามารถท างานได้ตามเป้าหมายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด 16) มีการยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม 
ประกอบการอธิบาย 1.4 องค์ประกอบท่ี 4 สมรรถนะการส่ือสารและจูงใจ (Communication and  
Influencing) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) การจัดองค์กรการนิเทศ 2) มีผลงานทางด้านงาน 
วิชาการ และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 3) เป็นนักส่ือสารท่ีดี มีกาลเทศะ 
มีหลักการและเหตุผล มีความสามารถโน้มน้าวใจให้ค าแนะน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 1.5 องค์ประกอบ            
ท่ี 5 สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Potential  Development) ประกอบด้วย             
4 ตัวแปร คือ 1) มีความสามารถในการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้ การเสนอแนะวิธีการพัฒนาการ
เรียนการสอนแก่ครู 2) มีการใช้ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา                    
3) มีทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ ยกระดับ คุณภาพการศึกษา                  
4) สามารถสร้างนวัตกรรมการศึกษา 1.6 องค์ประกอบท่ี 6 สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ (Visioning) 
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร  คือ 1) มีการริเริ่มและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ 
กิจกรรมให้เอื้อต่อ การพัฒนาการ เรียนรู้ในองค์กร 2) สามารถเสนอแนะ แนะน า หรือแลกเปล่ียน
วิธีการ เทคนิค ความรู้ ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้ 3) สามารถใช้ความรู้เชิงบูรณา
การไปสร้างวิสัยทัศน์ และการปฏิบัติงานเชิงรุกในอนาคต 4) หมั่นทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 5) มีวิสัยทัศน์ท่ีทันสมัย และ
สร้างสรรค์ มองคนเป็น วิเคราะห์คนเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร ธรรมสอน ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนา
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ตัวบ่งช้ีสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ เพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า ผลการ
พัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21                    
ได้องค์ประกอบของสมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
จ านวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking 
Skills),  อง ค์ประกอบ ท่ี  2  ความร่ วมมื อ  (Collaboration),  อง ค์ประกอบ ท่ี 3  ภาวะ ผู้น า 
(Leadership), องค์ประกอบท่ี 4 การปรับตัวได้ (Adaptability), องค์ประกอบท่ี 5 การคิดเชิง
นวัตกรรม (Innovative Thinking), องค์ประกอบท่ี 6 การส่ือสาร (Communication), และ
องค์ประกอบท่ี 7 การแสวงหาข้อมูล (Seeking information) จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการสร้างตัวบ่งช้ี
สมรรถนะของศึกษานิเทศก์เพื่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ 7 องค์ประกอบ 21 ตัวบงช้ี ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking Skills) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การคิดอย่างมีเหตุผล ตัวบงช้ีท่ี 1.2 การคิด
แก้ปัญหา ตัวบงช้ีท่ี 1.3 การคิดหาค าตอบ, องค์ประกอบท่ี 2 ความร่วมมือ (Collaboration) 
ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 2.1 การมีส่วนร่วม ตัวบงช้ีท่ี 2.2 การสร้างสัมพันธภาพ ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การ
ท างานเป็นทีม, องค์ประกอบท่ี 3 ภาวะผู้น า (Leadership) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การเป็นผู้น า 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การมีวิสัยทัศน์ ตัวบงช้ีท่ี 3.3 การเป็นแบบอย่างท่ีดี, องค์ประกอบท่ี 4 การปรับตัวได้ 
(Adaptability) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 4.2 การยอมรับความ
แตกต่าง ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ความเป็นกัลยาณมิตร, องค์ประกอบท่ี 5 การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative 
Thinking) ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การประยุกต์ทฤษฎี ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
ความทันสมัย, องค์ประกอบท่ี 6  การส่ือสาร (Communication) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 6.1 การ
ถ่ายทอดข้อมูล ตัวบงช้ีท่ี 6.2 การส่ือสาร ตัวบงช้ีท่ี 6.3 การสร้างแรงบันดาลใจ, และองค์ประกอบท่ี 
7 การแสวงหาข้อมูล (Seeking information) ประกอบด้วย ตัวบงช้ีท่ี 7.1 การค้นคว้าข้อมูล ตัวบงช้ี
ท่ี 7.2 การเข้าถึงข้อมูล ตัวบงช้ี ท่ี 7.3 การใช้เทคโนโลยี ขณะท่ี อัลมาดิ (Al-Madhi) ได้ท าการศึกษา
มิติการนิเทศของโรงเรียนในทรรศนะของ กระทรวงศึกษาธิการซาอุดิอาระเบีย และศึกษานิเทศก์
โรงเรียนประจ าเขตเมืองริยาร์ด จากการตอบ แบบสอบถามของศึกษานิเทศก์ 202 คน และวิเคราะห์
เอกสาร ผลแสดงให้เห็นช่องว่างของ ศึกษานิเทศก์และการนิเทศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการนิเทศ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้น าการสร้างความสัมพันธ์ การ
คมนาคมและการประเมินผล พบว่า ไม่แตกต่างกัน ท่ีเกี่ยวกับตัวแปร ประสบการณ์ท างาน ระดับ
การศึกษา ขนาดโรงเรียน ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ เห็นว่าการนิเทศตามนโยบาย ไม่
กระทบต่อการนิเทศ แสดงให้เห็นถึง กระทรวงศึกษาธิการสามารถลดช่องว่างโดยให้อิสระทาง
ความคิดแก่การปฏิบัติงานนิเทศ สอดคล้องกับ เซพีดา (Zepeda) ได้ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบ
บูรณาการกับการท างานโดยใช้รูปแบบ การพัฒนาวิชาชีพท่ีหลากหลาย ซึ่งผลของการศึกษาและ
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ทดสอบ พบว่าการพัฒนาวิชาชีพแบบบูรณาการ กับการท างานโดยการร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ไตร่ตรองสะท้อนคิด การปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ และได้
ก าหนดโครงสร้างในการพัฒนาโอกาสในการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น การศึกษากลุ่ม การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และการไตร่ตรองสะท้อนคิด ตลอดจนมีการใช้วิธีการต่างๆ ในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น ทีม
สอนกลุ่มการสอนแบบร่วมมือ การท าแบบให้ดู การโค้ช การดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งท าให้ครูเกิดการพัฒนาในวิชาชีพมากกว่าการประเมินครู
หรือการนิเทศการสอนและข้อค้นพบส าคัญอีกประการหนึ่ง คือรูปแบบของการพัฒนาวิชาชีพในงาน
แบบไม่เป็นทางการมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ เช่น กลุ่มวางแผนการพัฒนาหลักสูตร การประชุมสาขา 
โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรี ยนรู้กับเพื่อนครูพร้อมกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพให้ครูใหม่ หรือผู้ท่ีเริ่มเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจจัยส าคัญของ
ความส าเร็จในการพัฒนาวิชาชีพ คือการให้การสนับสนุนของผู้บริหาร ขณะท่ี ริสโซ (Rizzo) ได้ศึกษา
มุมมองของครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับแนวคิดในการนิเทศ การศึกษาและติดตามผลในปัจจุบัน ผล
การศึกษาพบว่า ความแตกต่างแนวคิดเกี่ยวกับงานนิเทศ ในปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน คือ มีความเข้าใจในพื้นท่ีท่ีดูแล รู้จักสภาพปัจจุบันและความแตกต่างของแต่ละโรงเรียน 
การเป็นท่ีปรึกษาท่ีไว้วางใจอย่างชาญฉลาด มีความ หลากหลายในการนิเทศ มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและผู้นิเทศ และการมีส่วนร่วมกับครู เข้าเย่ียม โรงเรียนบ่อย ท าให้โรงเรียนปฏิบัติในข้อแตกต่างได้
ชัดแจน และดูแลความเป็นอยู่ของครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการนิเทศ เช่นเดียวกับ 
ชาร์ม, ยูซอฟ และ คันนัน (Sharm, Yusoft, and Kannan) ศึกษาเรื่องการนิเทศการเรียนการสอนใน 
3 ประเทศในอาเซียน พบว่า ประเด็นท่ีสามารถพัฒนาการเรียนการสอน คือ 1.การมีส่วนร่วมในการ
นิเทศการศึกษา 2.ความเช่ียวชาญในการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี และบทบาทของผู้นิเทศในการ
เรียนการสอน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและควรเป็นกระบวนการร่วมกันท างาน ขณะท่ี เมอร์แนน 
และฟิลลิปส์ (Murnane and Philip) ได้กล่าวถึงประสบการณ์ ในการนิเทศของศึกษานิเทศก์เอาไว้ว่า 
ศึกษานิเทศก์ท่ีมีประสบการณ์ในการนิเทศมากจะมีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ กล้าคิด กล้าท า และมีทักษะในการนิเทศมีความสามารถทางด้านการใช้นวัตกรรมด้านการ
ส่ือสาร จะส่งผลให้มีการจัดการ เรียนท่ีดีด้วย และศึกษานิเทศก์ท่ีประสบความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แก่ศึกษานิเทศก์ 
และอบรมศึกษานิเทศก์ฝึกปฏิบัติน าเสนอแนวคิดการนิเทศ ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย 
ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมกับสภาพท่ีเปล่ียนแปลง  และฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน / 
แผนงาน / โครงการ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2. กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ศึกษานิเทศก์ในการวางแผน 
เขียนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย  

3. กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์นั้น พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ส่งเสริมในการสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีการต่างๆ ให้เกิดความรัก ความศรัทธา ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของหน้าท่ี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมศึกษานิเทศก์มีความเช่ียวชาญในด้านการวิจัย โดยการ
จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  หลักสูตร แบบเรียน ส่ือนวัตกรรม 
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาประเทศ นโยบายด้านการศึกษา 
ความต้องการ จุดเด่น จุดด้อย หรือข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการ
เขียนเอกสารวิชาการ และระเบียบวิธีการวิจัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5. กระทรวงศึกษาธิการ ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน ฝึกปฏิบัติ การเป็น
วิทยากร การพูดอธิบาย และการบรรยายให้เช่ียวชาญ และควรจัดอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ และค้นคว้าข้อมูล วิทยาการองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนางาน อยู่
เสมอ 

6. กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมแนะน าให้ความรู้การจัดระบบการให้บริการ บนพื้นฐาน
ของข้อมูลความต้องการ ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

7. กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์มีความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนา
บุคลากร ด้วยวิธีการต่างๆ  

8. กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดอบรมฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม พัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตาม ได้เหมาะสมกับบทบาท รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ร่วมกันแก้ไขปัญหา และสนับสนุน ให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่น 
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9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ควรใช้แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ท่ีได้
จากงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความดีความชอบ 

10. ผู้ท่ีปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ควรศึกษา ตระหนัก และปฏิบัติตามแนวทาง                
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ท่ีได้จากงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
และความก้าวหน้า ต่อตนเองและองค์กร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลอง โดยน าข้อค้นพบ ท่ีได้จากงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับ
ทศวรรษหน้า ไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของแนวทาง 

2. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อ แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลหรือปัจจัยใดบ้าง ท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาศึกษานิเทศก์                   
ในอนาคต ว่าเกิดข้ึนได้จากส่ิงใดบ้าง 

 

 



 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3 ดร.เจตนา เมืองมูล  - หัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์ สพฐ. 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4 ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ผู้เช่ียวชาญ สพฐ. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5 ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ท่ีปรึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ในการให้สัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า        
มีจ านวนท้ังหมด 21 ท่าน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังตารางแสดง (ต่อ) 

ล าดับที่  
ชื่อ – สกลุ 

 
ต าแหน่ง 

สังกัด / 
สถานที่ท างาน 

กลุ่มท่ี 2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

6 ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 

7 นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

8 นายสุรพล เพ็งน้อย  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

9 นายสุรเดช น้อยจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

10 นายธงชัย มั่นสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ  

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ในการให้สัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า            
มีจ านวนท้ังหมด 21 ท่าน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังตารางแสดง (ต่อ) 

ล าดับที่  
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

สังกัด / 
สถานที่ท างาน 

กลุ่มที่ 3 ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
11 ดร.ลาวัลย์ ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ

เช่ียวชาญ 
หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

12 ดร.ประจักษ์ ศรสาลี ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

13 ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์
ไพโรจน์  

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

14 นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

15 ดร.สมาพร มณีอ่อน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุรี 

16 นางวารินทร ์สุขกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
เช่ียวชาญ 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ  

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ในการให้สัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า            
มีจ านวนท้ังหมด 21 ท่าน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังตารางแสดง (ต่อ) 

ล าดับที่  
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

สังกัด / 
สถานที่ท างาน 

กลุ่มที่ 4 อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ท าการสอนด้านการนิเทศการศึกษา 
17 ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง อาจารย์สาขาวิชานิเทศ

การศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18 ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิช
วัฒนวรชัย 

อาจารย์สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19 ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล  อาจารย์สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

20 ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง อาจารย์สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 

21 ผศ.ดร.นภาพร ธัญญา อาจารย์สาขาวิชา
หลักสูตร และการสอน 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ภาคผนวก ค  

เคร่ืองมือในการวิจัย EDFR รอบที่ 1 
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เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เร่ือง แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้เกิด
สมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า  
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  

สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะร่วม ท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนต้องมีเพราะเป็นสมรรถนะพื้นฐานส าคัญ ท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของทุกต าแหน่ง                              
และทุกวิทยฐานะประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน สมรรถนะแต่ละด้านมีรายการ
ตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ คือ 

1. สมรรถนะท่ี1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 รายการตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1) มีการ
ปฏิบัติงานจนคุณภาพของงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการ
น านวัตกรรมทางเลือกใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และ 3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

2. สมรรถนะท่ี 2 การบริการท่ีดี (Service Mind) หมายถึง ความต้ังใจในการ
ปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ประกอบด้วย
รายการ 2 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  1) การปรับปรุงระบบบริการ 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3. สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงวิชาการ  และวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน ประกอบด้วยรายการ 3 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1) การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้า
ประชุมทางวิชาการ  อบรมสัมมนา 2) การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ 3) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน 

4. สมรรถนะท่ี 4 การท างานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาท
ผู้น า ผู้ตาม   ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยรายการ 4 ตัว บ่งช้ีดังนี้ 1) การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ สนับสนุน  เพื่อนร่วมงาน 2) การแสดงบทบาทผู้น า หรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 3) การ
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ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และกลุ่มคนท่ีหลากหลาย 4) การเสริมแรงให้ก าลังใจ ส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติ 

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม                      
ประจ าสายงานท่ีท าให้บุคลากร (ศึกษานิเทศก์) ปฏิบั ติงานในองค์กรศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติงานได้ผล
โดยแสดงคุณลักษณะพฤติกรรมให้ปรากฏเด่นชัด เป็นรูปธรรม กคศ. ได้วิเคราะห์และท าหน้าท่ีให้เป็น
คุณลักษณะเฉพาะส าหรับสายงานนิเทศการศึกษา 4 สมรรถนะ สมรรถนะแต่ละด้านจะมีรายการตัว
บ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ คือ  

5. สมรรถนะท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการท า
ความเข้าใจส่ิงต่างๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อย ตามหลักการ หรือกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดสามารถ
รวบรวมส่ิงต่างๆ  จัดท าอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ังสามารถวิเคราะห์องค์กร 
หรืองานในภาพรวมและด าเนิน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยรายการ 3 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1) 
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของงานและเสนอทางเลือก หรือแนวทางป้องกัน
แก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ2) ความเหมาะสมของแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบ 3) 
ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา   หรือพัฒนางาน  

6. สมรรถนะท่ี 2 การส่ือสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน 
ส่ือสารโต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยยอมรับ 
คล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร ประกอบด้วยรายการ 3 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1) 
ความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสต่างๆ 2) ความสามารถในการส่ือสารผ่านส่ือเทคโนโลยี 3) 
ความสามรถในการจูงใจ 7. สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า อบรม ช้ีแนะ ร่วมงาน และช่วยแก้ปัญหา  ให้แก่เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนและให้
โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยรายการ 4 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1) การให้ค าปรึกษา
แนะน า และช่วยแก้ปัญหาแก่เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร 3) 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 4) การส่งเสริมสนับสนุนและให้
โอกาสเพื่อนร่วมงาน ได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ  

8. สมรรถนะท่ี 4 การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์
ทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนาองค์กรท่ี เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการ
ยอมรับแนวคิด/วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางาน ประกอบด้วยรายการ 4 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1) การใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ในการก าหนดวิสัยทัศน์ทิศทางการพัฒนาองค์กร  2) ความทันสมัยและ
สร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนางานและความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรท่ี
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สังกัด 3) ความเป็นรูปธรรมความเป็นไปได้หรือโอกาสความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 4) การยอมรับการ
ปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนไป 

 
ประเด็นค าถามผู้ทรงคุณวุฒิ 

. 

1. ท่านคิดว่าการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้าควรท าอย่างไร

บ้าง

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ท่านคิดว่านอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ศึกษานิเทศก์ควรมีสมรรถนะด้านใดเพิ่มเติมอีก

หรือไม่

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 

 เคร่ืองมือในการวิจัย EDFR รอบที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  214 

 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย ( EDFR รอบที่ 2 ) 
เร่ือง แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

…………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง  

 แบบสอบถามฉบับนี้ สร้างขึ้นจากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะ         
ท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ตามเทคนิค EDFR รอบท่ี 1 ส าหรับใช้ในการเก็บข้อมูลตามเทคนิค  
EDFR รอบท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของท่านเพื่อไปประมวลสังเคราะห์            
และรวบรวมเป็นแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา            
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

 ข้อมูลท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยรับรองว่า 
ข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้จะเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลจะเป็นในภาพรวมเท่านั้น 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ส าหรับความกรุณา ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  
 
 
 
 

      นายกัมปนาท สุ่มมาตย์ 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
  ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับน้อย 
  ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับมาก 
  ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า ในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อ 
แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

ระดับ 
ความคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 1 2 3 4 5   
1.ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ 
1) มีการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์             

การก าหนดวิสัยทัศน์ ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ            
ท่ีรับผิดชอบ 

       

2) มีการฝึกปฏิบัติน าเสนอแนวคิดการนิเทศ และก าหนด
ทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย เป็นไปได้                 
และการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ให้เหมาะสม               
กับสภาพที่เปล่ียนแปลง 

       

3) มีการฝึกการปฏิบัติการจัดท าแผน / แผนงาน / 
โครงการ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์           
ขององค์กร 

       

2. ด้านการเน้นความส าเร็จในงาน 
1) มีการความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผน                     

และเขียนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย  
และภารกิจด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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ข้อ 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

ระดับ 
ความคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 1 2 3 4 5   
2) มีการฝึกปฏิบัติงานตามแผน ด้วยความมุ่งมั่น

กระตือรือร้น ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน           
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 

       

3) ส่งเสริมแนะน าการสร้างหรือออกแบบนวัตกรรม            
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ               
ในการปฏิบัติงาน 

       

4) มีการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานและน าไปใช้                 
ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

       

3. ด้านพัฒนาตน 
1) มีการส่งเสริมในการสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิธีการ

ต่างๆ ให้เกิดความรักความศรัทธา ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของหน้าท่ี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

       

2) สร้างความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง โดยวิธีการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และหาวิธีพัฒนา
ตนเองให้เหมาะสม กับจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

       

3) มีการฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียนจับใจความ  
ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ 
ประมวลและรวบรวมองค์ความรู้หรือศาสตร์ด้านต่างๆ               
มาพัฒนาตนเอง 

       

4) มีการฝึกทักษะการเข้าถึงรู้เท่าทันข่าว สารสนเทศ  
ส่ือ ICT การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือดิจิทัล และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 
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ข้อ 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

ระดับ 
ความคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 1 2 3 4 5   
4. ด้านความรู้ความสามารถในการวิจัย 
1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ หลักสูตร แบบเรียน ส่ือนวัตกรรม เอกสาร
ประกอบการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ทิศทาง             
ในการพัฒนาประเทศ นโยบายด้านการศึกษา              
ความต้องการ จุดเด่น จุดด้อย หรือข้อจ ากัด และ
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเขียน
เอกสารวิชาการ และระเบียบวิธีการวิจัยด้วยวิธีการ             
ท่ีหลากหลาย 

       

2) มีการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา เช่น แบบเรียนท่ีมีคุณภาพ                
การเขียนเอกสารวิชาการต่างๆ และการเขียนรายงาน
การวิจัยการศึกษา 

       

5. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
1) มีการสร้างความเข้าใจ เป้าหมายของการส่ือสารและ

การจูงใจ เพื่อการนิเทศการศึกษา ยกตัวอย่าง 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีโอกาสน าเสนอ
ผลงาน และแสดงความสามารถ 

       

2) มีการฝึกปฏิบัติ การเป็นวิทยากร การพูดอธิบาย            
การบรรยายให้ค าปรึกษาและการยกตัวอย่าง                 
เพื่อส่ือสารและต้ังค าถาม ตอบค าถามได้ ตรงประเด็น 

       

3) มีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในส่ือสาร 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับชาวต่างชาติและค้นคว้าข้อมูล 
วิทยาการองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนางาน 
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ข้อ 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

ระดับ 
ความคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 1 2 3 4 5   
6. ด้านการมีจิตสาธารณะ 
1) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้รับการนิเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
       

2) ส่งเสริมแนะน าให้ความรู้ การจัดระบบการให้บริการ 
บนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ ในรูปแบบต่างๆ               
อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

       

3) มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศด้วยความต้ังใจ เต็มใจ 
กระตือรือร้น และเสมอภาค ส่งเสริมการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีในการนิเทศ 

       

4) มีการฝึกการวิเคราะห์ ศึกษาผลการนิเทศ ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาการนิเทศ 

       

7. ด้านการพัฒนาคน 
1) มีการพัฒนาการฝึกทักษะการนิเทศ ให้ค าปรึกษา 

แก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ 
       

2) มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ การจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การถอดประสบการณ์หรือ
บทเรียนท่ีมีคุณภาพ พัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดี เพื่อพัฒนาครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

       

3) มีการฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
จากสถานการณ์จริง 

       

4) มีการฝึกปฏิบัติการนิเทศติดตาม ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุง
พัฒนา 
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ข้อ 

แนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ให้เกิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมส าหรับทศวรรษหน้า 

ระดับ 
ความคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 1 2 3 4 5   
8. ด้านการสร้างแนวร่วมและทีมงาน 
1) มีการส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการ ในการ
ท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

       

2) มีการฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม มีการพัฒนา          
การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตน
เป็นผู้น า หรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท มีความ
ตระหนักรู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน              
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมกันแก้ไขปัญหา และ
สนับสนุน ให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่น 

       

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ส าหรับความกรุณา ในการตอบแบบสอบถาม 
 

 



 

ประว ัติผู้เขียน 
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